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హి ర ణ్ య  క శి పు డ  క థ  
హిరణ్య  కశిపుడ  చాలా  పెదద  రాకసుడ.  పరిపంచం  మొతాతనీనీ  అదుపులోకి  తెచుచుకోవటం  అంట 
చాలా ఇషటిం,  వాడకి.  ద్నికోసం వాడ త్నకు చేత్నెైన పరియతానీల్నీనీ చేశాడ:  అనినీ లోక్ల్నూ 
గెల్చేశాడ;  అనినీ  ద్కుకాల్  పాల్కులీనీ  పాద్క్రింత్ం  చేసుకునానీడ;  గాల్నీ,  నిపుపునీ,  నీళ్ళనీ, 

భూమినీ,  ఆక్శానీనీ-  అనినీటినీ  వశం  చేసేసుకునానీడ.   అందరూ  త్ను  చెపిపున  మాట 
వింటునానీరు- త్ననే పూజిసుతనానీరు దేవుడలాగా. 

అయనా ఏదో వెల్తి! 

"వీళ్ళంతా ఏదో ఒకనాడ త్నకు ఎదురు తిరగచుచు..!  

త్నే చనిపోవచుచు..!   

ఇంత్ గొపపు వయకిత- త్నూ చనిపోవాల్సిందేనా, సామానుయల్లాగా!?  త్నకు  'చావు' అనేదే లేకపోతే 
ఎంత్ బాగుంటుంద్!  కుదరదు- త్ను ఎననీటికీ చనిపోకూడదు"   

ఉపాయం ఆలోచించాడ-    

"ఈ  శకిత  త్నకు  ఇవవాగల్గేద్  ఇదదర-  బరహ్మ,  విషుణవు.  ఆ  విషుణవు  అల్లిరి  వాడ-  నీతి  నియమాల్ 
పటిటింపుల్ు  ఎకుకావ.   అత్నికంట  బరహ్మ  నయం.  పారిణ్ుల్నినీటినీ  సృష్టించే  శకిత  బరహ్మకే  ఉంద్, 

నిజానికి.  త్ను ఇపుపుడ పరిసననీం చేసుకోవల్సింద్ ఆ శకితనే..."    

"క్నీ  ఈ  బరహ్మ  కూడా  నేరుగా  చావు  లేకుండా  వరం  ఇమమంట  ఇవవాడ.  మరెలాగ,  ఏదో  ఒకటి 
చెయ్యల్..!"    

త్పసుసి  చేశాడ,  బరహ్మను  గురించి:  సృష్టికరత  త్న  విధి  నిరవాహ్ణ్లో  ఏమేం  చేసాతడో వాటిననినీటినీ  
అతి  సూక్ష్మం  వరకూ  అరథం  చేసుకునేశాడ-  "ఇపుపుడక  త్న  ద్రికి  రావల్సిందే,  ఎంత్టి  బరహ్మ 
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అయనా!"     

నిజంగానే  వచాచుడ  సృష్టికరత.  రాకసుడ  ముందు  నిల్బడ, "ఏం  క్వాలో  కోరుకో,  ఇచేచుసాతను" 
అనానీడ.    

"నాకు చావు లేకుండా చెయయ!" అనానీడ హిరణ్య కశిపుడ. 

"కుదరదు బాబూ! అదొకకాటీ వీల్వదు.  వేర ఏదైనా అడగు- ఇసాత" అనానీడ బరహ్మ. 
"ఓహ!  ఇట్లి  ఉంద్,  నీపని!  నేను  ముందుగానే  ఆలోచించి  పెటుటికునానీనుగా?  ఇపుపుడ 
అడగుతాను చూడ-" అనుకునానీడ రాకసుడ. 

"గాల్లో గాని, భూమి మీద గానీ, మంటలోగాని, నీళ్లిలోగాని, ఆక్శంలో గాని, ఏ ద్కుకాలోగాని, 

రాతిరి గాని, పగటిపూటగాని, బల్ం ఉండే పెద్ద-చిననీ జంత్ువుల్ చేత్గాని, మనుషుల్ు-దేవత్ల్ు, 

లేద్ మర ఇత్ర జంత్ువుల్చేత్ గాని, ఏలాంటి ఆయుధాల్తో గాని మరణ్ం లేకుండా వరంఇవువా. 
అంతే క్దు,  నాకు ఎదురులేని శౌరాయనీనీ,  ద్క్పుల్కుల్ను మించిన  బలానీనీ,  మూడలోక్ల్పైెనా 
గెల్ుపునూ  పరిసాద్ంచు!" అనానీడ . 
సృష్టి  నిరాఘాంత్పోయంద్  ఈ  తెల్వికి-  అయనా  సర,  క్నిమమంద్.   రాకసుడ  కోరిన   వరం 
ఇచేచుసింద్. 

ఇంకేముంద్?  హిరణ్య  కశిపుడకి  అడడులేకుండా  పోయంద్.   ఇంక  త్నకి  చావే  లేదని  ధైరయం 
వచేచుసింద్.   సృష్టికరతనే  బురిడీ  కొటిటించానని  పొంగిపోయంద్  మనసు.  గరవాం,  క్ఠినయం, 

అతిశయం-  అనీనీ  వచిచు  చేరుకునెనీై.   పరిపంచం  అలాలిడ  పోయంద్.   రాకసుడ  పరికృతి 
నియమాల్నినీటినీ  మారచుశాడ-  గతి  త్పిపు  పోయంద్  సృష్టి.   రాతిరింబవళ్ుళ,  ఋత్ువుల్ు, 

క్లాల్ు-  అనీనీ  హిరణ్యకశిపుడ ఎట్లి చెబితే  అట్లి వసుతనానీయ.  శరిమ  లేకుండా,  అనినీ  శకుతల్ూ 
రాకసుల్ సావాధీనం అయపోయ్య. 
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అయనా  పరికృతికి,  పాపం  కషటిం  వేసింద్.   రాకసుడని  వేధించేందుకు   ఒక  కొడకు  పుట్టిడ. 

ఈయన అవునంట వాడ క్దనటం మొదల్ు పెట్టిడ.  నీతి నియమాల్ గురించి- వయసును 
మించి  మాట్లిడత్ునానీడ వాడ.  పరికృతి నియమాల్ను మనకి త్గినటులి మారుచుకోవటం క్క, 

వాటికి  లోబడ  ఉంటనే  బాగుంటుందనటం  మొదల్ు  పెట్టిడ.   హిరణ్య  కశిపుడకి  చిక్కు 
పుటిటించాడ; విపరీత్మైన వేదనకు గురి చేశాడ- ఏమంట, రాకసుడ కోరిన కోరికల్ జాబితాలో 
'సంతోషం' లేదు- అదొకకాటీ చేరచుటం మరిచుపోయనటులినానీడ ! 
చివరికి విషుణవు మనిష-జంత్ువూ క్ని నరసింహ్ంలాగా వచిచు, పగల్ూ 
-రాతరి  క్ని  సంధాయ  సమయంలో,  నేలా-ఆక్శం  క్ని  త్న  తొడమీద 
పడకోబెటుటికొని,  ఇంట్-బయట్  క్ని  గడప  మీద  కూర్చుని, 

శసతరమూ-అసతరమూ  క్ని  త్న  చేతి  గోళ్ళతో   చీల్చు  చంపేశాడ  హిరణ్య 
కశిపుడని.  

మళ్ళ ఒకసారి పరికృతే గెల్చింద్. సరవా  పరిపంచాధినేత్కి  కూడా చివరికి త్ల్వంచక త్పపులేదు.

విజాఞాన శాసతరపు ఆవిషకారణ్ల్నీ లోకహిత్ం కోసం, పొదుపుగా, జాగరిత్తగా, బాధ్యత్గా వాడకోవటం 
మన  చేత్ులోలినే  ఉంద్.  జపాన్  ఫుకుష్మా  అణ్ు  రియ్కటిరు  పేల్ుడ   నుంచి  మనం  పాఠాల్ు 
నేరుచుకోవాల్సి  ఉననీద్:  హిరణ్యకశిపుడలాగా  పొగరుమోత్ుత్నానికి  పోయ  అనీనీ  పోగొటుటికో 
కూడదు.  ఈ  గాల్,  నిపుపు,  నీరు,  నేల్-  ఇవనీనీ  మనవే!  మనం  వీటిని  పేరిమగా,  ఆపాయయంగా 
చూసుకుంద్ం; బాధ్యత్గా క్పాడకుంద్ం.

 అందరికీ పరిపంచ పరాయవరణ్ ద్నోత్సివ శుభ్క్ంకల్ు. 

-కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక-20 
సింహ్ం అననీ మాటల్నీ మోసుకొని ఎదుద దగగరికి వెళ్ుతంద్ దమనకం. ఎదుద ఆవేశానినీ చూసి, అద్ 'తత్ువు పిటటి-
సముదరం'  కథ  చెపపుటం  మొదల్ు  పెడత్ుంద్.  ఆ  కథలో  ఆడ  పిటటిమో  గూడ  మారుద్దమంటుంద్;  మగ  
పిటటి ద్నికి ధరైయం చెబుత్ుంటుంద్.  అపుపుడా ఆడ పిటటి ద్నికి 'తాబేల్ు-హ్ంసల్ కథ' చెబుత్ుంద్. హ్ంసల్ు  
కొల్ను  విడచి  పోత్ుంట  నేనూ  వెంటవసాతనని  పటుటి  పడత్ుంద్  తాబేల్ు..  ఇక  చదవండ,.  నీతి  చంద్రిక  
ఇరవయయవ భ్గం. 

మూల్ం: కీ.శ. పరవసుత చిననీయ సూరి.  సరళ్కరణ్: ఘడయ్రం వేంకట నారాయణ్ శరమ. 

అపుపుడ  హ్ంసల్ు  రెండూ  కూడా  విచారపడ, 

కొంచెం  ఆలోచించి-  "ఇదట్లి  వీలౌత్ుంద్? 

ముకుకాన  కరచుకొని  పోవాల్,  లేకపోతే 
రెకకాల్మీద  ఎకికాంచుకొని  పోవాల్.   ఈ 

రెండూ మావల్లి అయ్య పనుల్ు క్వు.  మేము 
దూరదేశాల్కు  పోవల్సిన  వాళ్లిం.   సాహ్సం 
పనికిరాదు.   ఎటు  పోయ  ఎటు  వసుతందో 
తెల్యదు.  మా మాట విను- మనసును గటిటి 
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చేసుకొని,  నీ  సాథనంలో  నువువా,  కదల్కుండా 
ఉండపో.  అదృషటిం బాగుంట మళ్ళ కల్ుసాతం" 

అని  ఎనోనీ  రక్ల్ుగా  చెపాపుయ. 

అయనాకూడా  తాబేల్ు  త్ను  పటిటిన  పటుటిను 
వదల్లేదు.   "ననూనీ  మీ  వెంట  తసుకొని 
పోండ" అని పడంచింద్ వాటిని.  

చివరికి  అవి  నిససిహాయత్తో  మరికొంత్ 
ఆలోచించి,  "ఒక  ద్రి  కనబడత్ుననీద్- 

మనసుకి  కొంచెం  సరిపోయ్టులి  తోసుతననీద్. 

ఏదైనా  ఒక  కట్టి  ముకకాను  సంపాద్ంచి,  ద్ని 
చివరల్ను  చెర్క  పరికకానా  ముకుకాతో 
కరచిపటుటికొని  పరుసాతం-  నువువా  ఆ  కట్టిను 
మధ్యలో  జాగరిత్తగా  పటుటికొని,  వేరిలాడత్ూ 
రాగల్వా?  ఏమరు  పాటు  కూడదు,  మరి?" 

అనానీయ. 

"ఓఁ..  ద్నిదేముంద్?!"  అని  సంతోషంతో 
ఉబిబిపోయంద్ తాబేల్ు.  ఆ కట్టిను పటుటికొని 
మధ్యలో వేరిలాడత్ూ పోయంద్. 

అట్లి  ఆ  హ్ంసల్ు  రెండూ  త్మ  ముకుకాలోలి 
కట్టిపుల్లిను  పొందు  పరచుకొని  ఆక్శంలో 
వేగంగా  ఎగురుత్ూ  పోత్ుంట,  కిరింద  ఒక 

పటటిణ్ంలో  జనాల్ు  వీటిని చూసి  ఆశచురయ పడ, 

గందరగోళ్ంగా  అందరూ  వీధ్ులోలి  చేరి 
అరుసూత,  గంత్ుల్ు  వేసూత,  పైెకి  చేత్ులెతిత 
చూపుత్ూ,  చపపుటులి  కొడత్ూ,  ఈల్ల్ు 
వేసూత, హ్డావిడ చేయటం మొదల్ు పెట్టిరు. 

హ్ంసల్ు వాళ్ళనెవరినీ పటిటించుకోకుండా త్మ 
ద్రిన  తాము  వేగంగా  ఎగురుత్ూ 
పోయ్య-  క్నీ  వాళ్లి  సందడ  బాగా 
వినబడేసరికి  తాబేల్ుకు  కుత్ూహ్ల్ం 
హచిచుంద్.   చివరికి  అద్  త్న  ఉబలాట్నినీ 
ఆపుకోలేక,  "ఏమిట్  శబదం?”  అని  త్న 
మిత్ురిల్నీ  అడగేందుకని  నోరు  తెరచింద్- 

ఇంకేముంద్?   మరుకణ్ం  అద్  పటుటి  త్పిపు 
నేల్న  పడటం,  కిరిందనే  వేచి  ఉననీ 
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మాంసపిరియుల్ు  ద్నినీ  వండకొని 
తినెయయటం వెనువెంటనే జరిగిపోయ్య! 

అందుకని,  తెల్వి  గల్వాడ  అనరాథనినీ 
తెచిచుపెటటి  పనుల్ను  అసల్ు  నెతితకి  ఎత్ుతకోనే 
కూడదు-  ఒక  వేళ్  అనరథం  ఏదైనా 
వాటిల్లినపుపుడ, కనీసం ఏదో ఒక ఉపాయంతో 
అపాయ్నినీ  త్పిపుంచుకొనే  శకిత  ఉండాల్. 

అంతేక్నీ,  ఈ  రెండూ  చేయకుండా 
దేవుడమీద  భ్రం  వేసేత  ముపుపు  త్పపుదు. 

నీకొక  కథ  చెబుతాను,  విను-  అద్  వింట,  నా 
మాటలోలిని సత్యం నీకే తెల్సివసుతంద్: 

ద వై ప ర ు డ కి  ఆ ప ద  : 

"అనగా అనగా ఒక కొల్నులో 'అనాగత్ విధాత్, 

పరిత్ుయత్పుననీ  మతి,  అదభవిషయం'  అనే  మూడ 

చేపల్ు నివసిసూత ఉండేవి. ఒకరోజన అనాగత్ 
విధాత్  మిగిల్న  రెండ  చేపల్తో    "ఈ  ఏడాద్ 
ఎందుకో,  ఇంత్వరకూ  వానల్ు   కురవలేదు. 

ఇక  మీదట  కూడా   కురుసాతయని   ఆశలేదు. 

శకునాల్నీనీ  వయతిరకంగానే  కనబడత్ు-

నానీయ.  ఈ  కొల్నులో    నీళ్ులి   పూరితగా 
అడగంటక  ముందే  తెల్వి  తెచుచుకోవాల్. 

ఆల్సయం   చేశామంట   అనరథం  త్పపుదు. 

ఇకకాడకి  కొంత్  దూరంలో    "ధ్ురివోదం"  అనే 
చెరువొకటి  ఉననీద్.  అందులో  నీళ్ులి   ఎపపుటికీ 
అడగంటవని  పరితతి.  ఈ  కొల్నులోకి   నీళ్ులి 
తెచేచు  మొరవ  వచేచుద్   ఆ  చెరువు  నుండే! 

ఇంకొంత్క్ల్ం  గడచిందంట   ఆ  మొరవ 
కూడా  ఎండపోగల్దు-  అందువల్లి   ఇవాళ్లి 
నడరాతిరిన,  మల్లిగా  ఆ  మొరవలోకి   ఎగిరి, 

ఎలాగో   ఒకలాగ   ఆ  చెరువును 
చేరుకునానీమంట   ఈ  కష్టిల్ు   త్పపుతాయ: 

కొంత్సేపటి   కిరిత్ం   కొందరు   జాల్రివాళ్ులి 
వచాచురికకాడకి - ఈ కొల్నులోని  నీళ్లిను  చూసి 
"పద్రోజలోలి   ఇద్  ఎండపోత్ుంద్.  అపుపుడ 
వద్దం"  అని   ఒకరితో  ఒకరు  చెపుపుకుంటూ 
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పోయ్రు!  అద్  విననీపపుటి  నుండీ  నా మనసు 
మనసులో లేదు" అననీద్. 

అనాగత్  విధాత్  చెపిపునద్   విని, 

పరిత్ుయత్పుననీమతి  "దీనికి  ఇంత్  ఆందోళ్న 
ఎందుకు?  అంత్గా   మీదపడతే,  అపుపుడే 
చూసుకుంద్ములే!"   అననీద్.  ఇక 
అదభవిషుయడైతే  ఏమీ అనను కూడా అనలేదు. 

అయనా ఆ రోజ రాతిరి చీకటి పడగానే అనాగత్ 
విధాత్  కొల్నులోనుండ   బయటపడ, 

మొరవలోకి  దూరి, మల్లి మల్లిగా పరియ్ణించి 
ధ్ురివోద్నినీ చేరుకుననీద్. 

రానురాను  ఎండల్ు  అధికమయ్యసరికి, 

కొల్నులో  నీరు   ఇంకిపోసాగింద్.  అడగున 
ఇక  ఏ  కొద్ద  పాటి  నీళ్లి   మిగిలాయ-  అద్ 

గమనించిన జాల్రుల్ు  ఒకనాడ  వల్, ఎతెతల్, 

కొడమ,  గరెరి,  మావు   మొదలైెన  సాధ్నాల్నీనీ 
తసుకొని  వచిచుపడాడురు.  చాలా  సంబరంగా 
కొల్నులోకి   ద్గి,  వల్వేసి,  చేపల్నినీటినీ 
పటుటికొనటం  మొదల్ు  పెట్టిరు.  అదభవిషయం 
వల్లో  చికుకాకొని  ఎగిరెగిరి పడటంతో,  వాళ్ులి 
ద్నినీ  వేరుచేసి, చంపి, పరికకాన పడేశారు! 
పరిత్ుయత్పుననీమతి  అపపుటికపుపుడ  ఒక 
ఉపాయం  ఆలోచించింద్.  చచిచునద్నిలాగా 
నీళ్లిలో వెల్లికిలా పడ, తేల్సాగింద్. చేపల్వాళ్ులి 
ద్నినీ  చూసి,  'నిజంగానే  చచిచుంద్' 

అనుకునానీరు.  ద్నినీ  తసి  నీటి  అంచుకు 
దగగరగా  పారసారు.   ఆ  పైెన  కొల్నులోని 
చేపల్నినీటినీ  ఒకకాటీ   మిగల్కుండా   పటుటికొని 
పోయ్రు.  తెల్విగల్  ఆ  చేప  మల్లిగా   కొంచెం 
కొంచెం  జరిగి,  నీళ్లిలో  పడ,  త్పిపుంచుకొని 
పోయంద్!" 

ఆడ  పక్షి  ఈ  కధ్ను  చెబితే  విని,   మగపక్షి  - 
"అయ్య!  నువువా   దీని  కోసం  అంత్ 
బాధ్పడవెందుకు?  'వీడవటిటి అబద్ధాల్కోరు' 

అనుకోకు.   అవసరం   పడడుపుపుడ   నా  శకిత 
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సామరాథయాల్ను  చూపించి,  నీ  మపుపు 
పొందుతాను- పరిసుతతానికి  ఊరుకో'  అననీద్. 

ఆడపక్షి   భరతకు   ఎదురుచెపపుటం  ఇషటిం  క్క, 

ఊరుకుననీద్. 

ఆ త్రావాత్  కొనినీ రోజల్కు పక్షి  గుడలి పెటిటింద్. 

అద్  చూసి  సముదురిడ   అనుకునానీడ- 

"ఓహ!   ఈ  మగపక్షి  ఎనెనీనినీ  మాటల్ననీద్! 

ఇపుపుడ  చూపమంట్ను,  దీని  శకిత 
ఏపాటిదో!"  అని   భయంకరంగా  అల్ల్ు 
రపాడ.  అవి  నిజంగానే  ఆక్శమంత్  ఎత్ుతకు 
ఎగసి,  ఒకకాసారిగా   చెటుటిను  ముంచెతాతయ. 

పక్షి గుడలినీనీ  సముదురిడ పాల్బడాడుయ!  

"నేను ఎంత్ చెపిపునా  వినలేదు కద్,  నువువా?! 

చూడ   ఏమంైదో!  ఇక   నేనేమి  చెయ్యల్?!" 

అని  బొటబొట్  కనీనీళ్ులి  క్రిచుంద్   ఆడపక్షి. 

మగపక్షి   ద్నిని   ఊరడంచింద్. 

పక్షిజాత్ుల్ను అనినీటినీ ఒకకా చోటికి పిల్చింద్. 

సముదురిడ  త్నను  క్వాల్ని  ఏ  విధ్ంగా 
బాధించాడో  వివరించింద్: "మిత్ురిలారా!  ఈ 
పరిపంచం  మొతాతనీనీ-  ద్నినీ  ఆవరించి  ఉండే 
నీటితో  సహా  అంత్టినీ-   పుకికాల్ంచేసేంత్ 
పరాకరమవంత్ుడ  గద్,  మన  రాజ-

గరుత్మంత్ుడ?! ఆ సంగతి తెలీదు క్బోల్ు, 

సముదురిడకి.    ఇపుపుడ  అత్నికి  ఆ  సంగతి 
తెల్యజెపాపుల్. లేకపోతే  ఇక  అత్ని  గరావానికి 
హ్దుదల్ుండవు.  'ఇంత్  చిననీ   విషయ్నికి 
అంత్   ఉదయమం   ఎందుకు?'   అని 
తసిపారయకండ.   ఇవాల్టికి  ఇద్   గోరంత్నే, 

రపటికి  ఇదే   కొండంత్   సమసయ  అవుత్ుంద్- 

మనందరం మనసు పెటిటి, వినతా సుత్ుడైన  ఆ 
గరుత్మంత్ుడని  పారిరిథద్దం.  ఆయనే  మన 
ఆపదల్నీ  పోగొటిటి  సముదురిడకి   బుద్ధా 
చెబుతాడ" అననీద్. 

పక్షుల్నీనీ   త్మతోటి  పక్షికి  కల్గిన   ఆపదను, 

ద్ని సవాభ్వానినీ గురితంచినెై. అనీనీ  భకితతో  త్మ 
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పరిభువు  గరుత్మంత్ుడని   ధాయనించగానే   ఆ 
సావామి పరిత్యకమై "మీకందరికీ ఏదో పెదద సమసేయ 
వచిచునటులింద్.  ననెనీందుకు   త్ల్చుకునానీరో 
చెపపుండ.  మీ  సమసయను  పరిషకారిసాతను" 

అనానీడ.  

త్మకు సముదురిని వల్లి  కల్ుగుత్ుననీ కష్టినినీ 
వివరించినెై,  పక్షుల్నీనీ.   అద్  విని  ఆయన 
చాలా  బాధ్పడ,  వెంటనే  సముదురిడని 
అకకాడకి  రపిపుంచాడ:  "వీళ్లింతా  నా  వాళ్ులి! 
ఇకమీద   మా  వాళ్లికెవరికీ   హాని  చెయయకు! 

నీకిద్   సమంజసం  క్దు.  ఇపపుటికి 
జరిగినద్నినీ    కమిసుతనానీను-  అయతే 
ఇకమీద   ఇటువంటివి  జరగరాదు"  అని 
సముదురిడకి  చెపిపు, గరుత్మంత్ుడ  మాయం 

అయపోయ్డ.  సముదురిడకి  అట్లి  గరవాం 
అణిగింద్" 

-అని చెపిపుంద్ దమనకం. 

అద్విని  ఎదుద-సంజీవకం   "దమనక్!  విను. 
మనం  ఎల్లిక్ల్మూ   బరత్కం  కద్!  ఏదో 
ఒకనాడ   చావు  త్పపుదు.  మన  కళ్లిముందే 
పుటిటి,  చచిచుపోయన   వాళ్ులి   ఎందరు  లేరు? 

నిననీ  ఉననీవాడ   ఈరోజ  ఉండాల్ని  లేదు. 

ఇవాళ్లి  శత్ురివుకు వెనునీ చూపవచుచు, క్నీ రపు 
మృత్ుయవుకి   వెనునీ   చూపలేము  కద్? 

పారిపోవటం  వల్లి   అపకీరిత   త్పపు   వేర   ఏమి 
వసుతంద్?  శత్ురివు   బలానినీ  ఎంచక  మాట్లిడే 
వాడని   క్దు,  నేను.  ఆ  శత్ృవు  బల్ం  చాలా 
ఎకుకావ  అవవాటం  వల్లినే  గద్,  నేను   ఇలాంటి 
నిరణయ్నికి  వసుతననీద్?  చివరిమాట  ఒకటి 
చెబుతాను,  విను!  నా  పారిణ్ం   పోయనా 
సహిసాతను  గానీ,  నా  వయకితత్వాం  మీద   ఒకకా 
మచచు  పడాడు  సహించను-  నిజంగా 
చెబుత్ునానీను-  నువువా   ఇక  నా  నిరణయ్నికి 
అడడురాకు.  నేను నీ వెనువెంటనే  వచేచుసాతను- 

'సిదధాంగా  ఉండమని  పరిభువుకు  చెపుపు. త్వారగా 
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పో!  లే,  లేచిపో!  వెంటనే!"  అననీద్   ద్నిని 
త్వారపెడత్ూ. 

దమనకుడ  అకకాడ  నుండ   లేచి  పరుగున 
సింహ్ం దగగరికి  పోయ్ద్ క్సాత ,  రాజమహ్ల్ు 
ద్వారం  దగగర  త్చాచుడత్ుననీ   కరటకుడని 
చూసి,  ఆగి  "లోపల్కి  పోవచాచు?  త్గిన 
సమయమే  గద్!" అననీద్."  ఓహా!పోవచుచు! 

సరెైన సమయమే! పరిభువు నీ రాక కోసమే  వేచి 
చూసుతనానీడ.   ఇంత్కీ  పోయన  పని 
ఏమయంద్?"  అని  అడగింద్  కరటకం. 

"వేరద్  ఎందుకవుత్ుంద్?  వెళ్ళన  పనిని 
పండంచుకొని  వచాచును.  సంగత్ంతా  మళ్ళ 
చెబుతాను.   నువువా  పోయ  పరిభువుల్  వారి 
దగగర  నిల్బడ.   కొంచెం  సేపటికి  నేను 
వసాతను" అననీద్ దమనకం. 

కరటకం లోపల్కి  వెళ్లిక  కొంత్సేపటికి మల్లిగా 
అద్   లోపల్కి  వెళ్లింద్.  ద్ని  కోసమే 
ఎదురుచూసుతననీ   సింహ్ం   ద్నినీ   పిల్చి  "రా, 

కూరోచు! ఏమైంద్?" అని అడగింద్. కరటకం 
సింహ్ం  దగగరకు  పోయ  మోక్ళ్లిపైె  కూర్చుని 
"నేను   వెళ్లి  సరికి   సంజీవకుడ   ఇంటి  లోపల్ 

క్టక పాటకుల్తో  మాట్లిడత్ూ  ఉనానీడ. 

ననునీ  చూడగానే అత్ను  వాళ్లితో  మాట్లిడటం 
ఆపి,  ననునీ   ఆహావానించి,  కూరోచుబెటిటి  కుశల్ 
పరిశనీల్ు   వేశాడ.  సందరాభనికి   త్గినటులిగా 
నేనూ  ఏవో  కొనినీ  మాటలాడాను. మేం ఇదదరం 
ఏక్ంత్ంగా  ఏవో  చరిచుంచాల్ని   గురితంచి, 

క్టకపాటకుల్ు   ఇదదరూ  కొంచెం  ఎడంగా 
పోయ్రు.  

అపుపుడ  నేను  ఏమేమి  చెపాపులో  అవనీనీ 
నయ్నా, భయ్నా చెపాపును. అత్ను కూడా 
త్ను  చెపాపుల్నుకుననీ   వాటిని  చెపేపుశాడ- 

మొండగానూ,   సాహ్సంగానూ.   అవనీనీ 
నేను   చెపాపుల్సినవి  క్వు;  మీరు   వినాల్సినవీ 
క్వు-  లాభం  కూడా   ఏమీ   లేదు.  అత్ను 
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మాట్లిడన   తరును  బటటి   'అత్ని   పరియత్నీం 
మొత్తం  మనకు  వయతిరకంగా   ఉననీద్'  అని 
అరథమైపోయంద్. 

అయనా  చాలా  క్ల్ంగా   అత్నితో   సేనీహ్ంగా 
మసిల్న  వాడని  కనుక,  అత్ని  మాటల్ను, 

అత్ను  చేయత్ల్పెటిటిన  పనుల్ను  భరించలేక, 

అత్నికి  ఏద్  మేలో  ,  నాకు  తోచినంత్గా  ఒతిత 
చెపాపును.  ఎంత్   చెపిపునా  అత్ను  మాత్రం 
"తాను  పటిటిన  కుందేల్ుకు  మూడే  క్ళ్ులి" 
అంటునానీడ.  'వినాశక్లే  విపరీత్  బుద్ధా:'- 
పోగాల్ంలో   పాడబుద్ధా  పుడత్ుందట- 

నిజమే  అనిపించింద్,  అత్నినీ  చూసేత.  చివరికి 
అత్ను త్న  తెగింపును, యుద్ధానికి ద్గాల్ననీ 
నిశచుయ్నీనీ   సపుషటింగా   చెపిపు  -  "ఇక  నా 
నిరణయ్నికి  అడడురాకు! నేను  నీ  వెనువెంటనే 
వచేచుసుతనానీను;  సననీదధాంగా  ఉండమని 
పరిభువుకు  చెపుపు!  లే!  పో!"  అనినీ  ఎంతో 
పొగరుమీరగా  చెపాపుడ.  ఈసరికి  అత్ను 
పోరాట్నికి   ఇకకాడకి   వచేచుసూత   ఉంట్డ. 

ఇపుపుడక  అత్నిని   ఏం  చేయ్లో   దేవరవారికి 
తెల్ుసు" అననీద్. 

అద్విని   సింహ్ం  "అహ్హా!  ఎంత్  సాహ్సం! 

పరిళ్యక్ల్పు  మంటల్పైెకి   మిడత్  దూక 
బూనింద్!  ఔరా!  ఎంత్  పొగరు!"  అని 
అరిచింద్. ఆ ఆలోచనకే  ద్ని  మనసులో  చెపపు 
వశం  క్ని  కోపం   చెల్రగింద్.  శత్ృవును 
శిక్షించాల్ననీ   నిశచుయంతో   అద్   ఒకకా 
ఉదుటున  లేచి,   బయటికి   పరుగెతిత 
నిల్బడంద్.  అంత్లో   గిటటిల్   తాకిడకి 
దుమారం   ఆక్శమంత్   ఎత్ుతకు  లేసూత 
పోత్ుంట,  'మేఘాల్ు  నిరాటంకంగా  పైెకి 
లేసుతనానీయ్మో'  అనిపించేటులి,  భూమి 
అద్రటులి,   పరమ  భీకరమైన   ఆక్రంతో 
పరుగు  పరుగున  వసూత  కనబడడుద్  సంజీవకం . 
ఆ  సమయంలో   సింహ్ం   అరచిన   అరుపుకు 
కొండల్నీనీ   కంపించి   పరితిధ్వానించాయ. 

కోపంతో   ఎరరిబారిన  ద్ని  పసుపు  పచచుకళ్ళలో 
నిపుపు కణికల్ు  చెల్రగాయ.  గుహ్లాంటి త్న 
నోటిని   పూరితగా   తెరచి,  వంకర  తిరిగిన 
కోరల్నినీటినీ  చాపి,  మత్తని   నాల్ుకను 
అల్లిలాలిడసూత   ఆ  సింహ్ం  ఒకకా  పెటుటిన  ఎదుద 
మీద్కి  దూకింద్. 
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సంజీవకం   ఆ  దబబినుండ  త్పిపుంచుకొని, 

తోకను   గిరగిరా  తిపుపుత్ూ,  వెనక  క్ళ్లితో 
నేల్ను  తాటిసూత,  ఎగిరెగిరి  దుముకుత్ూ, 

భూమికి  -ఆక్శానికి  మధ్య గల్  వాతావరణ్ం 
అంతా   దదదరిల్లి  పోయ్టటులి   గొపపు  శబదంతో 
రంకె  వేసూత,  త్ల్వాల్చు,  కొముమల్నీ 
ఏటవాల్ుగా   వంచి,  మరుపు   మరిసినటులి 
పరుగెతిత  వచిచు,   సింహానినీ   కొముమల్తో 
కుమిమంద్.   ఆ  దబబికు  సింహ్రాజంత్టిదే 
సొమమసిల్లి  పడపోయంద్. 

అయతే అద్ అంతే త్వారగా తేరుకొని, కోపం 
ఆవేశించగా ఫెళ్ులిమని  గరిజుంచి, ఒకకా  ఉదుటన 
దూకి,  వజారిల్తో   సమానమైన   గోళ్లిను   చాపి, 

పంజాతో  ఎదుద  మూపురానినీ   చరిచింద్.   ఆ 

వేటుకు  పెల్ులిబికిన  ఎదుద  రకతం-  కొండమీద్ 
నుండ  పార  సెల్య్ళ్లి  ధారల్నీ  త్ల్పించింద్! 

అయనా  సంజీవకుడ   పరికకాకు   తొల్గక, 

కిరింద్కి   వంగి,  వాడ  కొముమల్నీ   ఒకకా  పెటుటిన 
సింహ్ం   కడపులో   గుచిచుంద్.  సంజీవకుని 
ఆ  వేటుకంట,   'అత్ను  త్నను 
అవమానించాడే'  అననీ   భ్వన  గుండల్నీ 
అద్రించగా   సింహ్రాజ  బల్హీనుడై,  కట్టి 
దబబి  పడన తారిచు పాము  మాద్రి  ర్పుపుత్ూ 
నిల్బడపోయంద్! 

అద్  చూసి   కరటకుడ  దమనకుడతో 
"చూశావా?  నీ   దురాలోచనను  విననీందుకు 
ఫల్త్ం  ఇపుపుడ  మన రాజ అనుభసుతనానీడ! 

మొదట  నువేవా   సంజీవకుడకి   సింహ్రాజతో 
సేనీహ్ం  పుటిటించావు.  త్రావాత్  వాళ్లిదదరి 
సేనీహానికీ  కళ్ులి  కుటిటి,  నువేవా  వాళ్లిదదరి  మధ్యనా 
చిచుచుపెట్టివు;  ముందు  చూపు  లేనటులి 
వయవహ్రించావు.  పండత్ుడ  క్కపోయనా 
త్నను   తాను   'పండత్ుడ'  అనుకునేవాడ 
త్నకే  క్దు,  త్న  యజమానికి   కూడా 
పరిమాదం  తెచిచు  పెడతాడ.  అయయయ్య! 
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మన  రాజ ఇపుపుడ  గొపపు ఆపదలో  ఉనానీడ. 

ఆయనను   ఈ  కషటిం   నుండ   గట్టికికాంచే 
మారగం  కనుగొంటనే  కద్, 

సమరుథల్మయ్యద్!  

బింకం  కొదీద   డాంబికంగా  ఎనినీమాటలైెనా 
చెపపుచుచు  క్నీ,  నిజంగా  కషటిం  వచిచునపుపుడ 
పనిని   నెతితమీద  వేసుకొని  సంబాళ్ంచటం 
అంత్ సుల్భం క్దు. 

కమలాల్తో   ఎంత్   అందంగా   ఉననీ 
సరసుసినెైనా  సర,   మొసళ్ులి  ఉనానీయంట 
చాల్ు,  అందరూ  విడచి  పెడతారు.   అదే 
విధ్ంగా   రాజ  ఎంత్   మంచివాడైనా  సర, 

దురామరుగల్  సహ్వాసం  చేసుతనానీడంట 
ఆయనకు  దగగరయ్యందుకు   పరిజల్ందరూ 
భయపడతారు-..” అననీద్. 

(...మిగతాద్ మళ్ళ..) 
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దొ ం ద ూ  దొ ం దే !  జో కు ల్ ు
త్ండరి :  అబాబియ  నచాచుడా  అమామ!
కూత్ురు: నచాచుడ క్నీ  కొంచెం.. నవివానపుపుడ  పళ్ుళ  ఎత్ుతగా  కనిపిసుతనానీయ 
నానానీ!
త్ండరి :  నినునీ  చేసుకునానీక  ఇంకెకకాడ  నవువాతాడ లేమామ, ఈ సంబంధానేనీ ఖరారు 
చేసాతను.

***

పేరయయ:  అమామయ  నచిచుంద్, బాబూ?

అబాబియ: నచిచుంద్, క్నీ  ఒకకాట సమసయ.. నవివానపుపుడ  పళ్ుళ  ఎత్ుతగా  
కనిపిసుతనానీయ గదండీ.

పేరయయ :  నినునీ  చేసుకునానీక  ఇంకెకకాడ  నవువాత్ుంద్  లేవయ్య, ఈ సంబంధానేనీ 
ఖరారు చేసాతను.

సేకరణ్: సుచరిత్
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ఐ క య త్  
కథలోలి  ఎపుపుడూ  వేరవాళ్ళ  ఉండనకకారలిదు.  మన  కథలోలి  మనమూ  పాత్రల్ుగా  ఉండచుచు.  అయతే  
సాధారణ్ంగా పిల్లిల్కు ఇలా 'నేను-నేను' అని కథల్ు రాయటం రాదు. నిరమలాబాయకి వచుచు! ఈ కథ మీకూ  
తెల్సినదేనేమో మరి - చద్వి చెపపుండ, 

కథనం: పి.నిరమలాబాయ, 9 వత్రగతి,ఎ.పి.ఆర.ఎస.ద్గావాల. 

సౌజనయం: జహీరాబాద్ పిల్లిల్ కథల్ు, మనలైెబరరీ, జహీరాబాదు. 

గత్   ఆరు  రోజల్ుగా  ఎడతెరపి   లేకుండా 
వరాషాల్ు. ఫల్త్ంగా తెగి పడన కరెంటు తగల్ు, 

సతంభ్ల్ు,  నేల్కొరిగిన  వృక్షాల్ు!  ఎలాగ?- 

మర్కగంటలో   ఊరికి  దూరంగా  ఉననీ  స్టిల 
పాలింట్  హసైూకాలకి   చేరుకుని,  నగర  సాథయ 

ట్లెంట్  ట్సుటిలో  పాల్గనాల్!  అమామ,నాననీ 
ఇదదరూ  డాకటిరులి క్వడంతో  ఉదయం ఎనిమిద్ 
గంటల్కే  కిలినిక్కు  వెళ్లిపోయ్రు. 

ఎనిమిద్ననీరకు  క్రు  పంపిసాతమనానీరు;  క్నీ 
తొమిమదవుత్ునానీ  క్రు రాలేదు! 
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సరిగాగ  అపుపుడే  ఆపద్బింధ్వుడలా  వచాచుడ 
రాధాకృషణ   మామయయ.   ఆయన  కూడా 
డాకటిర.  నా  గోడంతావిని,  "నేనూ   అట 
వెళ్ుతనానీ.  నా  క్రులో  డారిప్  చేసాతను-  పద" 

అనానీడ.  'హ్మమయయ'  అనుకుంటూ  వెళ్ళ 
కూరుచునానీను  మామయయ   క్రులో  .  ఇంక్ 
హవైే  కూడా  చేరుకోకముందే   ఆగిపోయంద్ 
మా  క్రు!  ఒకకా  మా  క్ర   క్దు-  చాలా 
వాహ్నాల్ు  ఆగిపోయవునానీయ...  క్రణ్ం? 

త్ుఫాను   తాకిడకి   రోడడుకు   అడడుంగా 
నేల్కొరిగిన వేపచెటుటి! 
చేసేదేమీ  లేక,  నేను  కూడా  అకకాడే 
నిల్ుచునానీను.  క్నీ నిల్బడ ఏం పరియ్జనం? 

ఏదో  చెయ్యల్..ఏం  చేయ్లో  తెలీదు.. 

అంత్లో  నా  మనసులో   త్ళ్ుకుకామంద్  ఓ 
ఆలోచన.  'హలపు'  అని  అరుసూత,  రోడడు 
మధ్యగా   వెళ్లి,  చెటుటిను  గటిటిగా  పటుటికుని 
కద్ల్ంచబోయ్ను.  అరంగుళ్ం   కూడా 
కదలేలిదు ఆ చెటుటి. 
క్నీ  'ఏమైంద్?  ఏమంైద్?'  అంటూ  నా 
దగగరకు  పరుగు  పరుగున  వచాచురు  ఓ 

నల్ుగురు.  నాకేం   క్లేదంకుల-  అటు 
చూడండ, ఓ సారి! చచిచున ఆ బల్లిని  చీమల్నీనీ 
కల్సి  ఎలా  లాకుకాపోత్ునానీయ్?!  అలాగే 
మనమంతా   కల్సి   ఈ  చెటుటిను  పకకాకు 
నెటటిలేమా?' అడగాను నేను. 

వాళ్లిలో  కదల్క  మొదలైెంద్.  మామయయతో 
పాటు  మరో   నల్ుగురు   నాకు  సాయంగా 
చెటుటిను  కద్ల్ంచసాగారు.  త్రువాత్   మరో 
నల్ుగురు..ఆపైెన   ఇంకోనల్ుగురు..కొంచెం 
కొంచెంగా  చెటుటి  కదల్టం  మొదల్ు  పెటిటింద్. 

అంత్లో  మరింత్మంద్  యువకుల్ు చేరారు. 

అందరి  బల్ం  ముందు  చెటుటి  బరువు 
ఏపాటిద్?  అడడుం  తొల్గిపోయంద్.  కణాలోలి 
కిలియరెైపోయంద్  ట్రిఫిక్ జామ. 

"శెహ్భ్ష్  రా,  వాసూ!  నీ  ట్లెంట్ని  ఇకకాడ 
కూడా  చూపించావ!"  నా  భుజం  త్డత్ూ 
అనానీడ రాధాకృషణ  మామయయ. 
గరవాంతో  మరిసాయ నా కళ్ులి.  
కొద్ద సేపటోలి మేమకికాన క్రు కద్ల్ ముందుకు 
దూసుకుపోయంద్. 
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బ ం టి  క థ  
రచన: బి.నాగారుజున,10 వత్రగతి, పాల్పిటటి బాల్ల్ సంఘం, చెనేనీకొత్తపల్లి. 

అనగనగా  ఒక  పలెలి.  ఆ  పలెలిలో  ఉండే  సూరి, 

జోయతిల్  సంతానం  బంటి.  సూరి  ఆటో 
నడపుకుంటూ  జీవనం  సాగించేవాడ. 

బంటి  పదో  త్రగతి  చద్వేవాడ.  సంక్రింతి 
సెల్వుల్ు  రాగానే  బంటికి   ఆటోడరిైవింగు 
నేరాపుడ  సూరి.  ఒకసారి  ఆటో  నడపటం 
నేరుచుకునానీక,  బంటీ  కూడా  వాళ్ళ  నాననీకు 
అపుపుడపుపుడూ  ఆటో  నడపటంలో  సహాయం 

చేయసాగాడ. 

బంటి పరీకల్ు బాగా రాశాడ. పదవత్రగతిలో 
560 మారుకాల్తో పాఠశాల్కు మొదటి సాథనం 
సాధించాడ.   క్లేజిలో   చేరాల్ని 
నిశచుయంచుకునానీడ.  వాళ్లి  నాననీ  మాత్రం 
'నువువా   ఆటో  బాగా  నడపుతావురా; 

చదువులోలి  ఏమొసుతంద్?  ఆటో  తోల్ుకో, 

చాల్ు"  అని  సల్హా  ఇచాచుడ.  బంటి 
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ఊరుకోలేదు.  బాగా  పోరి,  వాళ్లి  నాననీను 
ఒపిపుంచాడ:  క్లేజికి   వెళ్లిటం 
మొదల్ుపెట్టిడ.  వాళ్లి  ఊళ్ళ  క్లేజి  లేదు. 

ఆటోల్ు నడపేవాళ్లింతా త్నకు పరిచయసుతలే- 

అందుకని రోజూ ఏ ఆటో కనబడతే ఆ ఆటోలో 
డరివైరు  పకకాన  కూర్చుని  పొరుగూరోలి  ఉననీ 
క్లేజికి వెళ్ుతనానీడ. 

ఒకరోజ  బంటి  అట్లి  ఆటోలో 
పరియ్ణిసుతండగా  డరిైవర  ఫోన్  మోగింద్.  ఒక 
చేతోత ఆటో నడపిసూతనే,  వేర్కచేతోత   ఫోన్ తసి 
మాట్లిడడం  మొదల్ుపెట్టిడ,  డరిైవరు. 
బంటి మాత్రం  డరివైర  పకకాన  కూర్చుని పాటల్ు 
వింటునానీడ. 

అంత్లో ఏమంైదో తెలీదు- డరిైవర  ఆటోను 

వద్లేసి,  ఛాతని  నొకుకాకుంటూ  పరికకాకు 
ఒరిగిపోయ్డ.  ఆటో  అదుపు  త్పిపు,  రోడడు 
పకకానే  ఉననీ  క్ల్వ  వెైపు  వెళ్తంద్!  ఒకకా  కణ్ం 
పాటు  బంటికి  ఏం  జరుగుతోందో  అరథం 
క్లేదు.  అరథం  క్గానే  ఒకకా  ఉదుటున 
ముందుకు  దూకి   ఆటోని  అదుపులోకి 
తసుకునానీడ.  డరివైరు  నిశచుషుటిడై  పడ 
ఉనానీడ  ఇంక్-  ఒకసారి  అత్నినీ  చూడగానే 
బంటికి అరథమైంద్- అత్నికి గుండపోటు వచిచు 
ఉంటుందని!  వెంటనే  ఆటోని  ముందుకు 
దూకించి  దగగరలోనే  ఉననీ   ఆసుపతిరి  వెపైుకు 
బయల్ుదేరాడ. 

అద్  ఎనినీకల్  సమయం.  ఆసుపతిరికి  వెళ్ుతననీ 
ద్రిలోనే  పోలీసుల్ు  వాహ్నాల్ను  త్నిఖ 
చేసుతనానీరు.  ఎనినీకల్  పరిచారం  కోసం 
ముఖయమంతిరిగారు  వసుతనానీరు.  అనినీ  వెైపులా 
భ్రీ  బందోబసుత!  బంటి  చిననీవాడ-  ఇంక్ 
ఆటో నడపే అరహత్ లేదు; అందులో కూరుచుననీ 
పరియ్ణీకులెవవారికీ  ఆటో  నడపటం  రాదు! 

పోలీసుల్ను  చేరుకోగానే   బంటి  ఆటోను 
నిల్బెటిటి, గబగబా వాళ్లి దగగరకి వెళ్ళడ: "సార 
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డరివైరకు  గుండనొపిపు  వచిచుంద్-ఆసుపతిరి-" 
అని  చెపేపులోపే  ముఖయమంతిరి  గారి  క్రులి 
అకకాడకి  వచిచు  వాలాయ.  అంత్లోనే 
ముఖయమంతిరిగారు   కిరింద్కి   ద్గి  సంగతేంటని 
విచారించారు.  ఆటో  డరిైవరును  త్వారగా 
ఆసుపతిరికి  తసుకెళ్లిమని  అధిక్రుల్ను 
ఆదేశించారు.  బంటిని  కూడా  త్నతో  పాటు 
రమమని  సభకు పిల్ుచుకుపోయ్రు. 

"మనం  సంఘ  జీవుల్ం-  అంట  పద్మంద్తో 
కల్సి  బరతికేవాళ్లిం.  ఒకరికొకరు  సహాయం 
చేసుకోవాల్. 'ఈపని నాద్ క్దు; ఆపని నాద్ 
క్దు'  అని  మడ  కటుటికొని  కూరుచుంట 

వీల్వవాదు.  పరితివాడూ  ముందుకొచిచు  ఈ 
బంటి   మాద్రిగా  సమయసూఫూరితతో  అందరికీ 
మేల్ు  చేసే  పనుల్ను  చేపటిటిన  రోజన  మన 
దేశంలో  పేదరికం  అననీదే  లేకుండా  పోత్ుంద్" 

అని  పరిసంగించారు.  ఆటో  డరిైవరను, 

పరియ్ణీకుల్ను  సమయసూఫూరితతో   రక్షించి-

నందుకుగాను  బంటి  పేరును  'సాహ్స   బాల్ల్ 
పురసాకారం' కోసం  సిఫారసు  చేశారు. 

ఆ  సంవత్సిరం  ఆగసుటి15 వ  తేదీన,  రాషరటిపతి 
సమకంలో బంటికి  సాహ్స బాల్ల్ పురసాకారం 
ల్భించింద్.
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మ డ ల  కొ ట టిశా ! జో కు
కొడకు(ఫోనోలి): నానానీ! నేను చెైనా  ఒల్ంపిక్సి లో  గోలడు మడల కొటటిశాను. ఒక 
ఐదు ల్కల్ రూపాయల్ు పంపించు.

త్ండరి: చాలా సంతోషం నాయనా, ఇపుపుడకకాడనానీవు?

కొడకు: చెైనాలో ననునీ వీళ్ుళ జెైలోలి పెట్టిరు నానానీ. ఇపుపుడ అకకాడే ఉనానీను.

త్ండరి (గాభరాగా): అదేంటిరా! గోలడు మడల కొటిటిన వాళ్లిని జెైలోలి పెడతారా వాళ్ుళ?

కొడకు(అమాయకంగా): అదే నానానీ, నేనూ అడగుత్ునానీను. పకకావాడకి 
వచిచున మడలను కొటటిసేత  జెైలోలి పెడతారట ఇకకాడ! నాకేం తెల్ుసు ఆ సంగతి?

సేకరణ్: సుచరిత్
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చే య ూ త్  
'ఆకల్ అందరికీ అవుత్ుంద్; క్నీ అననీం అందరికీ ఎందుకుండదు?' అని పరిగతి అడగిన పరిశనీకు టీచరుగారు  
కూడా  సరైెన  జవాబివవాలేదు  నిజానికి.  అయనా  'ఆ  చినినీ  మదడ  ఇంత్  ఆలోచించిందే'  అని,  కథక్ని  ఈ  
కథకు   అంత్ం క్ని అంతానినీ  కల్పుంచి  పెటటిసి పరిచురించేసుతనానీం  మేమే.  మీకెవరికైెనా  ఆ  పరిశనీకు సమాధానం  
తెల్సేత చెపపుండ...

పరిశనీ: ఆర.పరిగతి, 8 వత్రగతి, హైసూకాల, వెంకటంపల్లి. 
వెంకటంపల్లిలో  నివసించే  మహ్ందరద్  ధ్నిక 
కుటుంబం.   వాడ  శారద్  హైసూకాలోలి 
చదువుకుంటునానీడ.  వాళ్లి  ఇంటి  పరికకానే 
ఉననీ  గుడసెలో  రాజ,  వాళ్ళ  అమమ-నాననీ 
నివసించేవాళ్ుళ.  వాళ్ళద్  పేద  కుటుంబం. 

రాజ సాథనికంగా ఉననీ జిలాలి పరిషత్  హసైూకాలోలి 

చదువుకుంటునానీడ.  ఒకడ  ధ్నికుడ, 

ఒకడ  పేదవాడ  అయనా   మహ్ందర,  రాజ 
మాత్రం  మంచి  సేనీహిత్ులే.   మహ్ందర  వాళ్ళ 
ఇంటి పరికకాన  ఉననీ  సధాల్ంలోనే  పిల్లిల్ంతా  కిరికెట్ 
ఆడకునేవాళ్ుళ. 
రాజ వాళ్ళ నాననీకు ఆరోగయం సరిగా ఉండదు. 
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ఇల్లింతా  గడచేద్  వాళ్ళ  అమమ  రెకకాల్  కషటిం 
మీదే. ఒక  రోజన పిల్లిల్ంతా కిరికెట్ ఆడేందుకు 
వచాచురు,  క్నీ  రాజ  మాత్రం  ఎంత్కీ  రాలేదు. 

'ఎందుకు  రాలేదు?'  అని  చూడట్నికి   రాజ 
వాళ్ళ  ఇంటికి వెళ్ళడ మహ్ందర. 
అకకాడ రాజ అడగుత్ునానీడ వాళ్ళమమను  - 
"అమామ! అననీం  పెటిటివవామామ" అని. 

"అననీం  అయపోయంద్ బాబూ! ఈ రోజకు 
ఎలాగెైనా ఈ నీళ్ళతో  గడపు. రపు  ఎవరినెనైా 
అడగి తసుకువసాతను" అంటోంద్ వాళ్ళమమ. 
మహ్ందర  ఇదంతా   విని  వెనకికా  తిరిగి 
వెళ్ళపోయ్డ.  క్నీ  ఆనాటినుండీ  ఒక 
ఆలోచన  అత్నినీ  మళ్ళ  మళ్ళ  వేధించింద్: 

'ఆకల్  అందరికీ   ఉంటుంద్,క్నీ  అననీం 

అందరికీ  ఎందుకు ఉండదు?' 

ఒక  రోజన  వాళ్లి  నాననీ  కొంచెం  తరికగా 
కనబడతే,  ఆయనినీ  అడగాడ  మహ్ందర- 
"ఆకల్  అందరికీ  ఉంటుంద్ గద్ నానానీ, మరి 
అననీం   అందరికీ  ఎందుకు  ఉండదు?'అని. 

వెంటనే  వాళ్లి  నాననీకు  కోపం  వచేచుసింద్:  "ఆ 
రాజతో  నువువా   ఉండటం   వల్లినే  కద్,  నీకు 
ఈ  పిచిచు  పిచిచు  సందేహాల్నీనీ  వసుతనానీయ? 

ఇపుపుడే  చెబుత్ునానీను-  వాడతో   సేనీహ్ం 
వద్లెయయ. లేకపోతే ఊరుకునేద్ లేదు" అని 
అరిచాడ  త్పిపుసేత,  మహ్ందర  సందేహానినీ 
మాత్రం తరచులేద్యన.  

సందేహ్ం  తరని  మహ్ందర   ఒక  రోజన  త్న 
సేనీహిత్ుల్ను   అడగాడ:  'ఆకల్   అందరికీ 
ఉంటుంద్  గద్,  మరి   అననీం   ఎందుకు 
ఉండదు,  అందరికీ?'  అని.  వాళ్లికీ  తెలీదు, 

అట్లి  ఎందుకౌత్ుననీదో!  అయతే   ఆ  మాట 
వినానీరు-  వాళ్లి   టీచరుగారు.  ఆయన 
మహ్ందరను  పిల్చి,   జవాబిచాచురు: "ఆకల్ 
అందరికీ   ఉంటుంద్-  ఎందుకంట  ఆకల్ 
అననీద్  శరీర  ధ్రమం.  మరి  అననీం   ఎందుకు 
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ఉండదు  అనేద్  పెదద  విషయమే-  చూడ,  మీ 
తాత్  చదువుకునానీడ-  క్బటిటి   మీ   నాననీను 
చద్వించాడ.  మీ   నాననీ  కూడా, 

చదువుకునానీడ  క్బటిటి   నినునీ 
చద్విసుతనానీడ, పోష్సుతనానీడ..” 

"క్నీ  ఆ  రాజ   వాళ్లి  కుటుంబంలో   చూడ, 

ఎవరూ   చదువుకోలేదు.  చదువు  పారిధానయత్ 
తెలీదు-  గనక  రాజ  వాళ్లి  నాననీ   రాజను 
చద్వించలేడ;  రోగం  క్రణ్ంగా  శరిమ  చేసి 
కుటుంబానినీ   పోష్ంచనూ  లేడ.  అందుకనే 
అందరూ చదువుకోవాల్." 

"అంతేక్దు-  చూడండ  పిల్లిల్ూ, 

పేదవాళ్లిమీద  జాల్  పడ  కొంచెం   అననీం 
పెట్టిరనుకోండ,  ఆ  అననీం  ఒకకా  రోజలోనే 
అయపోత్ుంద్.  అందుకని  కేవల్ం  అననీం 
పెడతే  సరిపోదు- ఆ అననీం  సంపాద్ంచుకునే 
మారగం  చూపాల్.  చదువును మించిన ద్నం 
వేర  ఏదీ  లేదు  అంట్రు  అందుకే"   అని 
ముగించారు టీచరుగారు.  

మహ్ందర  వాళ్ళ  నాననీ  అత్నికి  ఖరుచుల్కు  అని 

నెల్కు  రెండ  వందల్  రూపాయల్ు 
ఇచేచువాడ. ఇపుపుడ మహ్ందర ఆ డబుబిల్ను 
పొదుపు  చేసి  ఎలాగెైనా  సర  రాజను 
చద్వించాల్ని నిశచుయంచుకునానీడ.  

ఆ  సంవత్సిరం  రాజ  పరీక   ఫీజను  మహ్ందేరి 
కట్టిడ.  రాజ  కూడా  అందుకు  త్గినటులి 
చాలా  శరిమించాడ.  బాగా   చద్వి,   జిలాలిలో 
మొదటి సాధానం  సాధించాడ. 

ఇపుపుడ ఊళ్ళవాళ్ళంతా రాజ తెల్వి తేటల్నీ 
పరిశంసిసుతంట,  'వాడ  మా  మహ్ందర 
సేనీహిత్ుడే'  అని  గరవాంగా  చెబుత్ుంట్డ 
మహ్ందర వాళ్లి నాననీ! 
త్మ విద్యరిథ తోటివారికి చేయూత్నివవాట్నినీ, 
ద్ని  ఫల్తానినీ   పరిత్యకంగా  చూసిన 
టీచరుగారు  ఈ  కథను  పరితిసంవత్సిరమూ 
ఎంతో మంద్ పిల్లిల్కు వినిపిసుతంట్రు.

22



కొ త్ తప ల్ లి - జూ న్  2011

కు ం దే ల్ ు-తా బే ల్ ు  
సేకరణ్:సి.పవన్, 6 వత్రగతి, టింబకుటిబడ, చెనేనీకొత్తపల్లి. 

ఒక  అడవిలో  ఒక  కుందేల్ు,  తాబేల్ు  ఉండేవి. 

ఒక  రోజన  కుందేల్ు  తాబేల్ును  ఆట 
పటిటించాల్నుకుంద్.  "తాబేల్ూ,  తాబేల్ూ! 

రపు   మా  ఇంటోలి  విందు.  నువువా  ఖచిచుత్ంగా 
రావాల్" అంద్.  

"ఓఁ,  అంత్కంటనా!  త్పపుకుండా  వసాతను" 

అంద్ తాబేల్ు. మరుసటి రోజన బయల్ుదేరి 
కుందేల్ు ఇంటికి నడచుకొంటూ పోయంద్. 

ఇంక్  అద్  ఇంటోలికి  రాకనే  ఎదురువచిచుంద్ 

కుందేల్ు.  "నువువా  లేటుగా  వచాచువు 
తాబేల్ూ!  ఇపుపుడా,  వచేచుద్?!  నేను  నీకోసం 
వండన   పాయసం  అంతా  అయపోయంద్. 

ఈసారి  ఎపుపుడైనా  వసేత  తొందరగా  రా!" 

అననీద్.  తాబేల్ు  సిగుగ  పడంద్.   ఖాళ్ 
కడపుతోనే   వెళ్లిపోయంద్.  

ఆ  త్రావాత్  ఒకరోజన  తాబేల్ు  కుందేల్ుతో 
"రపు  మా  ఇంటోలి  విందు.  త్పపుకుండా  రా" 

అననీద్.  కుందేల్ు  సరనంటూ  ఇంటికి 
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పోయంద్. 

"నేను  ఇద్వరకు  దీనినీ  మోసం  చేశాను  గద్, 

ఇపుపుడ  ఇద్  కూడా  ననునీ  మోసం 
చేసుతందేమో.   తొందరగా  వెళ్ళ 
కూరుచుంట్ను.  ద్ని  వంట  తరునూ 
చూసినటులింటుంద్" అనుకుననీద్.  

పొరిదుదనేనీ  పరుగుల్ు   పెటుటికుంటూ   తాబేల్ు 
ఇంటికి  రాబోయంద్.   ద్రిలో  ద్ని  క్ళ్లికు 
బురద అంటుకుననీద్. "అయ్య! నా క్ళ్ళకు 
బురద అంటిందే!  ఇంత్  తెల్లి చొక్కా  వేసుకొని 
విందుకు  బయల్ుదేరితే  ఇట్లి  అయందేమి?" 

అని  వెనకికాతిరిగి  ఇంటికి  పోయ,  క్ళ్ుళ 
కడకొకాని మళ్ళ   పరుగు పెటిటింద్. అంత్లోనే 
మళ్ళ  బురద  అంటుకుననీద్.  "ఛ!  ఛ!  ఇట్లి 
బాగాలేదు-  విందుకు  ఇంక్  చాలా  సమయం 
ఉంద్గా,  మళ్ళ  వెళ్ళ  కడకుకాంట్ను"  అని 
మళ్ళ ఇంటికి పోయంద్. ఇట్లిగే  చాలా సారులి 
అయయంద్.  ఎనినీ  సారులి  బయల్ుదేరినా, 

పరితిసారీ   కుందేల్ుకు  బురద  అంటుత్ూనే 
ఉననీద్.  చూసూతండగానే  విందు  సమయం 

ద్టిపోయంద్.  చివరికి  కుందేల్ుకు  ఆకల్, 

నీరసం, వాటిని మించి విసుగు- అనిపించింద్. 

"క్నివువా-  ఈసారి  బురద  అంటినావెనకికా 
తిరిగి  రాను-  ముందుకే  పోతాను" 
అనుకుననీద్.  అట్లి  తాబేల్ు  ఇంటికి  చేరుకొని 
క్ళ్ుళ  చూసుకుననీద్.  క్ళ్లినిండా  బురద! 

"అయ్య!  ఇట్లింటి  క్ళ్లితో  విందుకు  ఏం 
పోతాను? అందరూ ననునీ చూసి నవువాతారు. 

నేను  వెనకికా  తిరిగి  పోవటమే  మంచిద్"  అని 
ఇంటోలికి  పోకుండానే   వెనకికా  తిరిగింద్ 
కుందేల్ు.  అంత్లో  ద్నికోసమే  ఎదురు 
చూసుతననీ తాబేల్ు బయటికి వచిచు, "అయ్య! 
ఇంత్  ఆల్సయమయందేమి?  రా!  రా!  క్ళ్ుళ 
కడకోకా,  పాపం  ఎకకాడకకాడో  నడచి 
వచిచునటులినానీవు"  అని  క్ళ్ుళ 
కడకుకానేందుకు  నీళ్ుళ  ఇచిచుంద్. 

కుందేల్ును  ఇంటిలోకి  తసుకుపోయ  పోయ 
చకకాని విందు చేసింద్. 

త్న  మనసతతావానీనీ,  తాబేల్ు  మంచిత్నానీనీ 
త్ల్చుకొని సిగుగ పడంద్ కుందేల్ు.  అటుపైెన 
అద్ నిజంగానే తాబేల్ుకు మంచి నేసతమైంద్.
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పో లీ స ు-దొ ం గ  
పదోత్రగతి  వరకూ  చద్వి,  ఏ  పనీ  చేత్క్ని  పిల్లిల్ు  చాలా  మంద్  కనబడతారు  పలెలిలోలి.  వీళ్లిలో  కొందరు  
పోలీసుల్ుగాను,  సైెనికుల్ుగాను ఎద్గితే,  మరి కొందరు సమాజ వయతిరక శకుతల్య జారిపోత్ుంట్రు.  ఈ  
నేపధాయనినీ  దగగరగా  చూసుతననీ  సంధ్య  అల్లింద్  ఈ  పిచిచు జానపద  కథని.  సపుషటింగా  లేదు గానీ,  దీని వెనక ఏదో  
ఉననీదనిపిసుతంద్ చద్వితే..

రచన: జి.సంధ్య, 7 వత్రగతి, టింబకుటిబడ. 

అనగనగా  ఒక  ఊరు  ఉండేద్.  ఆ  ఊరి  పేరు 
ముష్టికోవెల్.  ఆ  ఊరిలో  రాజ-సుధ్  అని 
ఇదదరు  దంపత్ుల్ుంట్రు.  వాళ్ుళ  చాలా 
మంచివాళ్ుళ.  వాళ్ళ  ఇల్ులి  చాలా  చిననీద్. 

ఒకరోజ  గాల్  చాలా  విపరీత్ంగా  వీసుతంద్.  ఆ 

గాల్ వానకు  వాళ్ళ ఇల్ులి క్సాత పడపోత్ుంద్.   

ఇంక  అకకాడ  ఉండటం  ఇషటింలేక,  వాళ్ుళ  ఆ 
రాతిరికి రాతేరి  పరియ్ణ్మై, సామానలినీనీ  సరుదకొని 
వేర ఊరు ద్రమమట పోతా ఉంట్రు. 
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అలా వాళ్ుళ పోత్ూ ఉంట  పకకానే  ఒక చెరువు, 

చెరువుకటటి ఉంటుంద్. ద్ని మీద  ఒక  గుడసె 
కూడా ఉంటుంద్.  ఆ గుడసెను చూసి  వాళ్ుళ 
చాలా  సంతోషపడతారు.  రాజ-సుధ్  ఇదదరూ 
అకకాడకి పోతారు. 

ఆ గుడసెలో ఒక ముసల్మమ ఉంటుంద్. 

వీళ్ళదదరూ  ఆమ  దగగరకు  వెళ్లి  "అవావా!  మేము 
కూడా  ఇకకాడ  ఉండచాచు?"  అని 
అడగుతారు.  అవవా  'సర'  అని ఒపుపుకొనింద్. 

మల్లిగా  త్న  గురించిన  అనినీ   విషయ్ల్నూ 
చెపపుటం  మొదల్ు  పెటిటింద్  అవవా:  "నాకు 
తోటల్ు  ఉనానీయ.  అలాగే  నాకు  ఒక 
మనవడ కూడా ఉనానీడ.  మరి  వాడ పెదద 

చదువు చద్వి పోలీస అవుతాడని, నేను వాడకి 
పోలీస బటటిల్ు కూడా తెచిచునాను.  క్నీ  వాడ 
ఒక  రోజ  'నేను  పోలీసులోలి  జేరతా'  అని  చెపిపు 
ఊరి  బయటకు  పోయనాడ.  క్నీ   ఆ  రోజ 
నుండ ఈ రోజ వరకు ఇంటికి తిరిగి  రాలేదు. 

ఎందుకంట  వాడ  చేరింద్  పోలీసులోలి  క్దు-

దొంగల్  జత్లో  జేరిపోయనాడ"  అని  అవవా 
చెపిపుంద్. 

సుధ్ చాలా  ధైరయవంత్ురాల్ు.  బాగా తెల్వెైనద్ 
కూడా.  ఆమ  అడగింద్-  "ఓ  అవావా!  పరికకానే 
ఊరు  ఉంద్  కద్!  అకకాడకి   ఎవవారక్ని 
దొంగల్ు  రారా?  వాళ్లిలో  ఉంట్డేమో,  నీ 
మనవడ-  పోయ  చూసుకొని  వెనకికా 
తెచుచుకోరాద్?  అట్లి  దొంగలోలి  ఎందుకు 
వద్లేసాతవు, ఊరికే?" అననీద్. 

అపుపుడ   ఆ అవవా  "ఎందుకు రారు త్లీలి, రోజూ 
వసాతరు. అందరి ఇళ్లిలోనూ  దొంగత్నం చేసూత 
పోతారు.  చికికాదంట   ఏదో  ఒకటి 
తసుకొనిపోతారు.  వాళ్లిలోనే  ఉనానీడ  నా 
మనవడ కూడా. నేను ఒకసారి పోయ వాడని 
ఇంటికి తిరిగి రమమని బరతిమిలాడాను- క్నీ ఆ 
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దొంగల్ సావాసం పటిటినవాడ వెనకికా ఎందుకు 
వసాతడ?  నా  మాట  విననే  లేదు"  అననీద్ 
ఏడసూత. 
"ఏడవకవావా!  ఈసారి  వాళ్ళవరెనైా  నీకు 
ఎదురెతైే  'నా ఇంటోలి ఉండేకి పోలీసు వచాచుడ' 

అని  చెపుపు.   నీమనవడ  ఇంటికి 
వచేచుంత్వరకు  నేను  పోలీసు  వేషం  వేసుకొనే 
ఉంట్ను"  అననీద్  సుధ్,  అవవా  దగగరినుండ 
పోలీసు బటటిల్ు తసుకుంటూ. 

ఆరోజ సాయంత్రం సుధ్ పోలీసు వేషంలో 
అడవికి  దగగరోలి  తిరుగుత్ుంట,  దొంగల్ు  పరికకా 
ఊళ్ళ దొంగత్నం చేసిన గొరెరిల్తో ఊరికి తిరిగి 
వసూత కనబడాడురు.  

ఆమ  ధైరయంగా  వాళ్లికి  ఎదురుగా  నిల్బడ, 

బొంగురు  గొంత్ుతో  "ర!ఎకకాడకి  రా,  పోత్ూ 
ఉనానీరు? అవి ఇకకాడ  ఇవవాండ!"  అని వాళ్లిని 
బెదరగొటిటింద్.  అట్లి  వాళ్లి  దగగర  గొరెరిల్ు 
ఇపిపుంచుకొని  వాళ్లిని   ఊరి  బయటి  వరకు 
త్రిమింద్.   అటుపైెన  ఆ  గొరెరిల్నీ  అవవాకిచిచు 
"ఇవిగో, మీ మనవడ గొరెరిల్ు- బాగా పెంచి పెదద 
చెయయ" అని చెపిపుంద్. 

దొంగల్ు  "ఎవరారి,  ఈ  పోలీసు  ఎవరో  మన 
పారిణానికి ఇలా చుటుటికుననీద్? మనం శరిమపడ 
దొంగిల్ంచిన గొరెరిల్నీ కూడా కొటటిసింద్? ఈమ 
పని  చెపాపుల్.  ఈ  రోజ  రాతిరికే  ఈమని 
త్ుదముటిటించుద్ం" అనుకునానీరు. 

అయతే  ఆ  సంగతి  ముందుగానే  ఊహించిన 
సుధ్  అవవానడగి  క్రంపొడ,  కతిత   తసుకొని 
పరికకానే పెటుటికొని ఉంటుంద్. రాజతో త్డకల్ు 
అల్లించుకొని  ఇంటి  చుటూటి  కటటిసి,  ఒకకా 
చోటమాత్రం  రంధ్రం  విడచి  పెటిటి  ఉంటుంద్. 

ఆరోజ  రాతిరి  ఆమను  చంపేసేందుకని  వసాతరు 
దొంగల్ు-  గుడసె  చుటూటి  ఎంత్  తిరిగినా 
లోపల్కి  పోయ్ందుకని  త్ల్ుపు  కనిపించదు- 

ఒకకా చోట మాత్రం  రంధ్రం కనబడత్ుంద్. 
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'గుడసెలో   ఎకకాడా  లేని  బొకకా  ఇకకాడ 
ఎందుకురా,  ఉంద్?'  అని  మొదటి  దొంగ 
బొకకాలోంచి  త్ల్  లోపల్కి  పెటిటి   చూసాతడ. 

అందుకోసమే  సిదధాంగా  ఉననీ  సుధ్  వాడ 
ముకుకా పటుటికొని కోసేసి క్రం పొడ వేసుతంద్. 

వాడ   గటిటిగా  'అమామ,అమామ'  అని 
మొత్ుతకుంట,  మిగిల్నవాళ్లింతా  'ఏమిటిరా, 

ఏమైంద్'  అని  అరుసాతరు.  'నువువా  చూడ-

నువువా  చూడ'  అంట్డ  త్పిపుసేత,  వాడ 
ఎవవారికీ ఏమీ చెపపుడ. అలా ఒకొకాకకాళ్ూళ త్ల్ 
లోపల్కి  పెటటిటం,  సుధ్  వాళ్లి  ముకుకా  కోసేసి 
క్రంపొడ  వెయయటం-  చివరికి  అందరూ 
ముకుకాల్ు  పటుటికొని  అరుచుకుంటూ 
పారిపోతారు. 

ద్ంతో  దొంగల్కు  చాలా  కోపం  వసుతంద్. 

వాళ్లిలో  కొత్తగా  చేరిన  అవవా  కొడకు  మాత్రం 
'నేనింక మీతో ఉండను- వెనకికా వెళ్ళపోతాను' 

అంట్డ.  దొంగల్ందరూ వాడతో మంచిగా 
మాట్లిడ  'ఈ  ఒకకా  సారికీ  ఆగు.  మనందరం 
కల్సి  ఒకకా పోలీసు పని పటటిలేమా? రపు రాతిరి 
ఆ  పోలీసు  నిదరపోత్ుండగానే  ఎత్ుతకుపోద్ం' 

అనిచెపిపు  వాడని ఒపిపుసాతరు. 

అయతే సుధ్కు వాళ్ుళ మళ్ళ ఎలాగూ వసాతరని 
తెల్ుసు.  అందుకని  ఆమ   ఆ  రోజ  రాతిరి 
తెల్లిచీర కటుటికొని జటుటి విరబోసుకొని  మంచం 
మీద  హాయగా  నిదరపోత్ుంద్.  దొంగల్ు 
మల్లిగా  లోపల్కి  వచిచు  చూసాతరు.   చీకటోలి 
వాళ్లికి  ఏమీ  కనిపించదు;  క్నీ  మంచం  మీద 
ఎవరో  ఉనానీరు  అని  మాత్రం  తెల్ుసుతంద్. 

వెంటనే  వాళ్ుళ  ఆ  మంచానినీ  నాల్ుగువెైపులా 
పటుటికొని  బయల్ుదేరతారు-  ఊరి  బయట 
చెరువులోకి  ఎతిత  పడేద్దమని.  వాళ్ుళ  అట్లి 
మంచానినీ  ఎత్ుతకొని  పోత్ూ  ఉంట,  ఆ 
కుదుపుల్కు సుధ్కు మల్కువ వసుతంద్. 

'ఓహ  ఇట్లి  ఉంద్,  వీళ్లి  పని?'  అని  ఆమ 
వాళ్ుళ నల్ుగురి జటూటి తసుకొని, మంచానికి 
చకకాగా    ముడవేసి  పెడత్ుంద్.  వాళ్ుళ 
నడసూతంట  జటుటి  కద్ల్నపుపుడలాలి  నొపిపు 
పుడత్ుంటుంద్.  వాళ్ుళ   అనుకుంటూ 
ఉంట్రు  'ఏమోరా,  ఈ  పోలీసు-  ఇంత్ 
బరువు!  ఇద్  పోలీసా  దయయమా?' 

అనుకుంటూ  అతి   కషటింగా   ఎత్ుతకుపోతారు. 
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ద్రిలో  వాళ్ుళ  ఒక  మరిరి  చెటుటి  కిరింద్నుండ 
పోత్ూ ఉననీపుపుడ,  పైెనుండ అంద్న ఊడల్నీ 
పటుటికొని సుధ్ చెట్టికికా పోయ మరిరిచెటుటి మీద 
కూర్చుని  ఉంటుంద్.  వాళ్లి  జటులి  ముడవేసి 
ఉండటం  వల్లి   మంచం  బరువు  త్గిగనా 
గురితంచలేరు  వాళ్ుళ.  అట్లి  ఇంకొంచెం 
ముందుకి  పోయ,  ఎలాగో  ఒకలాగ 
చెరువులోకి   పడేసాతరు  మంచానినీ.  ఆ 
మంచంతో  పాటు  వాళ్ూళ   పడతారు 
చెరువులో!  అట్లి  ఎందుకయయందో  కూడా 
వాళ్లికు  అరథం  క్దు.  'అయ్య  ఎంత్ 
పొరపాటురా'  అని  అరుచుకుంటూ  మంచం 

నుండ   విడపించుకొని,  నీళ్ళలో 
ఈదుకుంటూ  బయటికి  వచిచు   మరిరిచెటుటి 
కిరింద  కూరుచుంట్రు. 

అంత్లోనే సుధ్ పెదదగా అరుచుకుంటూ చెటుటి 
పైె  నుంచి  దూకుత్ుంద్  వాళ్లి  మధ్య!  వాళ్ుళ 
'బాబోయ!  దయయం  వచిచుంద్రా!'  అని 
ద్కుకాకు ఒకరు పారిపోతారు. 

సుధ్ నవువాకుంటూ ఇంటికి పోయ్ సరికి  అవవా 
మనవడ  త్డసి  ముదదయ   ఇల్ులి  చేరుకొని 
ఉంట్డ  ముకుకాకి  పటీటి  వేసుకొని.  అవవా, 
సుధ్, రాజ అందరూ  వాడకి మంచి బుదుధాల్ు 
చెపిపు , సరెైన ద్రిలో నడపిసాతరు.
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హటలోలి పనిచేసే వెంగళ్పపు కోరుటికు వెళ్ళడొక సారి-

జడజు: ఆరడుర, ఆరడుర......

వెంగళ్పపు : దోసె, వడ, ఇడీలి, ఉపామ, పూరీ ....
జడజు : షటప్.

వెంగళ్పపు:  అద్ లేదు సార! సెవెన్ అప్ మాత్రం ఉంద్- తెమమంట తెసాతను.

సేకరణ్: సుచరిత్
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పొ టి టి మ ు న క్ కా య
సరిగాగ  ఇలాంటి  జానపద్లే-  వంక్య  కథ,  కోడ  వగెైరాల్  కథ-  కొత్తపల్లిలో  పరిచురిత్మయ్యయ  గత్ంలో. 

అయనా కథనంలో కొత్తదనానీనీ,  రాధిక ఉతాసిహానీనీ చూసేత మళ్ళ వేయవచచునిపించింద్.  వీటి వెనక్ల్ ఏమేం  
అరాథల్ు  ఉనానీయనో,  మరి  ఈ  కథల్ు  ఇనేనీళ్ుళగా  ఒక  త్రం  నుండ  ఒక  త్రానికి  పాకి  పిల్లిలోలి  నవువాల్ు  
కురిపిసుతనానీయ?

సేకరణ్: సి.రాధిక, 9 వత్రగతి,వెంకటంపల్లి,చెనేనీకొత్తపల్లి మండల్ం, అనంత్పురం జిలాలి.

అనగా  అనగా  ఒక  ఊళ్లి  ఒక  అవవా,  తాత్ 
ఉండేవాళ్ుళ.  వాళ్ళకి  పిల్లిల్ు  లేరు.  ఒక 
మునక్కాయ తోట మాత్రం ఉండేద్.  

రోజూ  అవవా  తోటలోని  మునక్కాయల్ు 
కోసుకునేద్.  ఒక  రోజన  అవవా  ఒక 

మునక్కాయను  కోయబోత్ుంట  "అవావా!
అవావా!  ననునీ  కోయబాకవావా!"  అని 
వినిపించింద్. 

అవవా అటూ-ఇటూ చూసింద్. 

"అవావా!  అటూ-ఇటూ  చూడబాకవావా! 

30



కొ త్ తప ల్ లి - జూ న్  2011

నువువా   కోసే   మునక్కాయనవావా!"  అంద్  ఆ 
గొంత్ు. 
అయనా  అవవా  ఆ  మునక్కాయను  కోసుకుని 
ఇంటోలి  పెటుటికుంద్. 

"మునక్కాయ్!మునక్కాయ్!  నువువా 
ఇకకాడే  ఉండ.  నేను  పోయ   తాత్కు  అననీం 
ఇచేచుసి  వసాతను" అంద్. 

అవవా  తాత్కు  అననీం  ఇచేచుసి  వచిచుంద్. 

మునక్కాయ  అంత్  సేపూ  ఇంటికి  క్పలా 
క్సింద్.  

ఇట్లి  ఉంట  ఒక  రోజ  అవవాకు  ఒంటోలి 
బాగాలేదు. "మునక్కాయ్, మునక్కాయ్! 

నువువా  పోయ  తాత్కు  అననీం  ఇచిచు  రావా!" 

అంద్ అవవా.
"సర"  అని  మునక్కాయ  తాత్కు  అననీం 
ఇచేచుసి రాను పోయంద్. 

పోయ  తాత్  దగగరుననీ   మడక  తసుకొని 
సాయంత్రం ద్క్ దునునీత్ూ ఉంద్. 

చీకటి  పడంద్-  మునక్కాయ  ఇంక  ఇంటికి 
పోద్మనుకుంటుననీద్.  ఇంత్లో  దొంగల్ు 

వచిచు ఎదుదల్ను క్సాత తోల్ుకొని వెళ్ళరు. 

మునక్కాయ  తాత్  దగగరకు  పోయ  "తాతా!

తాతా!  ఎదుదల్ను  దొంగల్ు  తోల్ుకుని 
వెళ్ళరు.   అయనా  మీరమీ  బాధ్  పడకండ. 

నేను పోయ వెనకికా తోల్ుకుని వసాతను" అంద్. 

అలాగే  అవవా  దగగరకు  వెళ్ళ  "ద్రోలి తినేకి   నాకు 
మురుకుల్ు  నాల్ుగు  క్ల్చు  ఇవువా"  అని 
అడగింద్. అట్లిగే  అవవా నాల్ుగు మురుకుల్ు 
క్ల్చు ఇచిచుంద్. 

మురుకుల్ు  తసుకొని  పోత్ూవుంట  ద్రిలో 
మునక్కాయకు  ఒక   ఎండరక్య 
కనిపించింద్.  "మునక్కాయ్!

మునక్కాయ్!  నాకు  కొంచెం  మురుకుల్ు 
పెటటివా!"  అంద్.  "నాకు   సహాయం  చేసేత 
ఇసాతను"  అంద్  మునక్కాయ.  రెండూ  కల్సి 
బయల్ుదేరాయ. 

కొంత్  దూరం  వెళ్ళక  వాటికొక  తేల్ు 
కనిపించింద్.  "మునక్కాయ్! 

మునక్కాయ్!  నాకు  కొంచెం  మురుకుల్ు 
పెడతావా!" అంద్ తేల్ు. 
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"అయతే   నాతో   కూడారా"  అంద్ 
మునక్కాయ.  

త్రువాత్  ఒక   చీమ  ఎదురెైంద్.  అద్కూడా 
మునక్కాయను  అలాగే  అడగింద్. 

అనీనీ  కల్సి  దొంగల్ ఇంటోలి  చేరాయ.  అపుపుడ 
పోయ ఎండరక్య గుమమంలోను, చీమ లైెటు 
సివాచిచు  దగగర,  తేల్ు  వంట  ఇంటిలో 
ద్కుకానానీయ.  అంత్లో  దొంగల్ు  ఇంటోలికి 
రాబోయ్రు. 
గుమమం దగగర కూరుచుననీ ఎండరక్య  మొదటి 
దొంగను కరిచింద్. 

సివాచిచు దగగర కూరుచుననీ చీమ  రెండవ దొంగను 
కుటిటింద్. 

వంట  ఇంటోలి  ద్కుకాననీ  తేల్ు   వచిచు   మూడవ 
దొంగను కుటిటింద్. 

మునక్కాయ  వచిచు  అందరి  త్ల్ల్  మీద్  త్లా 
ఒక  దబబి  వేసింద్.  ద్ంతో  దొంగల్ంతా 
భయపడ  ఎదుదల్నీ  అకకాడే  వద్లేసి  పారి 
పోయ్రు.

మునక్కాయ   మురుకుల్ను  ముగుగరికీ 
పంచింద్. సహాయం చేసిన వారికి  కృత్జఞాత్ల్ు 
తెల్పింద్. 

నల్ుగురూ కల్సి  ఎదుదల్ను  ఇంటికి  తోల్ుకొని 
పొయ్యరు. 
అవవా,  తాత్  మునక్కాయను   మచుచుకొని 
కొడకులా చూసుకునానీరు.
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ఘ న క్ ర య ం ! జో కు
కొడకు:  నానానీ! నాకు  నూటికి  నూరు  మారుకాల్సేత  ఏం  చేసాతవు?

త్ండరి :  అబోబి ! మూరఛపోతాను.

కొడకు: అందుకే  నానానీ! నేను ముపెపుై  తెచుచుకునానీను!!

సేకరణ్: సుచరిత్



కొ త్ తప ల్ లి - జూ న్  2011

సా లె గ ూ డ-తే నె టీ గ  
రచన: పి.ఎస.నాగరాజ, సంపాదకుడ, పరిజా సాహితి. 

"నా  దంత్  నెపైుణ్యం!  ఎంత్  ఆకరషాణీయంగా 
ఈ  గూడ  కట్టిను!  ననెనీవరూ 
మచుచుకోరం?"   నొచుచుకుంద్   సాలీడ, 

చెటుటికి  సాలెగూడ కటిటి.  
పకకాగా   ఎగిర  పిచుక-  "ఈ   సాలీడ   ఎంత్ 
పనానీగం  పనినీందో!  ఆకల్ని  తరుచుకోడానికి 
కుట రలెందుకో!  నాలా   కషటిపడ  నేరుగా 
వేట్డవచుచుగా!  "అంటూ  కనిపించిన 

పురుగును   చటుకుకాన   నోట   కరచుకొని 
గూడ కేసి త్ురురిమంద్. 

ఈలోగా   ఓ  తేనెటీగ   అటువెైపు  వచిచుంద్. 

"ఇవాళ్  ఎలాగెైనా  నేనే  ఎకుకావ   తేనె 
సేకరించాల్!"  అనుకుంటూ, అందరీనీ  వద్ల్ 
ఒంటరిగా   వసూత,   ఏమరపాటుగా 
సాలెగూడలో  చికుకాకుపోయంద్.  

గూడలో   అల్కిడ  క్గానే  మధ్యలో  వుననీ 
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సాలీడ అటుగా  గబగబా పాకి వచిచుంద్.  త్న 
వెైపు  వచేచు   సాలీడతో  "దయచేసి   ననునీ 
తినకు.  నీకు  పుణ్యం  వుంటుంద్"   అంద్ 
తేనెటీగ, జాల్గా. 

"పిచిచుద్నా!   నా  గూటోలి  చిక్కాక 
బయటపడడుం  అసాధ్యం"   అంద్   సాలీడ 
సంతోషపడత్ూ. 

"అలా  క్దు!  ఈ  చెటుటి   కొమమకే  మేం  పెటిటిన 
పెదద తేనె పటుటివుంద్, నీకు  క్వల్సినంత్  తేనె 
ఇసాత, ననొనీద్లెయ " అంద్ దీనంగా తేనెటీగ. 

"నాకు  తేనె  సయంచదు,  నాకు  నువేవా  ఎంతో 

రుచి!"  అంటూ  గూడలో   గిల్గిల్ 
లాడత్ుననీ   తేనెటీగని   నోటోలి   వేసుకోవాల్ని 
నాల్ుగడగుల్ు  ముందుకి వేసింద్ సాలీడ. 

సరిగాగ  అపుపుడే  తేనెటీగల్ు  మూకలావచాచుయ 
త్పిపుపోయన   తేనెటీగని  వెత్ుకుకాంటూ.  ఆ 
మూక బరువుగా  వేగంగా  దూసుకొచేచుసరికి  - 
సాలెగూడ   చెద్రిపోయంద్.   బత్ుకు 
జీవుడా అని  సాలీడ  ఓ సాలెద్రం పోగు వెంట 
నేల్కు  జారింద్. 

చావు  నుంచి   బయటపడన   తేనెటీగ 
తోటినేసాతల్కి  మపిపుతాల్ు చెపిపుంద్. 
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స ం క్ రిం తి  క్ ల్ ం ! జో కు ల్ ు
భరత : ఇంత్ రాతిరి  మేడపైెన కూరుచుని  ఆక్శంలో  చుకకాల్ు  చూసూత  ఏం  
ఆలోచిసుతనానీవు?

భ్రయ: ఆక్శంలోని  చుకకాల్నినీంటినీ   కల్పితే  ఎంత్  ముగగవుత్ుంద్ అని!

త్ ప పు య ం దే !

అమమ: పండూ ! డబాబిలో  నాల్ుగు  మిఠాయ ల్ుండాల్ , ఒకట  ఉందే?

పండ: అరెర! ఇంకోటి ఉంద్, నేను మూడే తినానీనే మరి?!

సేకరణ్: సుచరిత్
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సా య ం  
శ్ రిమతి వి.నాగల్క, ఉపాధాయయురాల్ు, కె.ఎస.ఆర. పరిభుత్వా బాల్కల్ ఉననీత్ పాఠశాల్, అనంత్పురం. 

అనగనగా  సంగాపురం అనే ఊళ్ళ  రామయయ , 
స్తాల్ు    అనే   దంపత్ుల్ు    ఉండేవాళ్ుళ. 
వాళ్ళకు ఒక కొడకు. వాడ పేరు గిరి.  వాళ్ళద్ 
చాలా   బీద   కుటుంబం.   భ్రాయ    భరతల్ు 
ఇదదరూ   కషటిపడ      పని     చేసేవాళ్ుళ.  ఏ 
పూటక్పూట    భోజనం   సమకూరుచు-

కునేవాళ్ుళ.  కూల్     పనికి   పోయనపుపుడ 
పిల్లివాడని   కూడా  వెంటబెటుటికు  పోయ్ 

వాళ్ుళ.  
గిరి  చాలా  చురుకెైన  పిల్లివాడ.   ఊళ్లి 
పిల్లిల్ందరూ   బడకి    పోవడం   చూసాడ 
వాడ.  "ననునీ    కూడా   బడకి    పంపండ 
నానానీ!"అని  వేధించటం  మొదల్ుపెట్టిడ. 

"తినడానికి   తిండే  లేదురా, ఇంక నినునీ బడకి 
ఎకకాడ    పంపేద్?!"అనానీడ  రామయయ. 
అయతే  స్తాల్ు  కూడా    బడవెైపే  మొగుగ 
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చూపింద్: "గిరిని    బడకి   పంపుద్ం! పరిభుత్వా 
బడలో     ఫీజల్ు     కటటివల్సిన   పనిలేదు- 

పైెపెచుచు   మధాయహ్నీం   భోజనం   కూడా 
పెడతారు-   పంపుద్మయ్య!"అననీద్. 

'సరలే,  పంపుద్ం'  అని  త్ను   కొంచెం  త్గిగ, 
గిరిని   బడలో   చేరిపుంచాడ రామయయ. 
బడలో    ఉపాధాయయుల్ు    చెపిపున     పాఠాల్ను 
ఏక్గరిత్తో     విని,  ఎపపుటికపుపుడ 
నేరచుసుకునేవాడ  గిరి.  పెదదవుత్ుననీకొదీద 
అత్నిలో  మంచి  ల్కణాల్ు  కూడా  పెరిగాయ: 

చాలా   మంచి  పిల్లివాడ  అని  పేరు 
తెచుచుకునానీడ.  అమమ-నాననీల్ు,  టీచరులి, 
పెదదల్ు  చెపిపున  మాట  వినేవాడ.  అణ్కువ, 

వినయ-విధేయత్ల్ు  ఉనెనీై-  ఆలోచించి, 

ధైరయంగా  పరిశినీంచే  శకిత  ఉననీద్.   పాఠశాల్కు 
కరమం     త్పపుకుండా    పోతాడ,  అబద్ధాల్ు 
చెపపుడ-   ఏరోజ    పాఠాల్ు  ఆరోజ 
చదువుకుంట్డ.  క్లిసులో    ఎపుపుడూ 
కూడా   అందరి  కంట   మొదటివాడగా 
ఉండేవాడ.   చూసూతండగానే  వాడ 
ఐదవత్రగతి      పూరిత      చేశాడ.  ఆరవత్రగతి 

హసైూకాలోలి    చేరాల్.. 

క్నీ   రామయయ  "ఇక చాల్ు" అనానీడ. "నా 
ఆరోగయం   బాగా  లేదు  గిరీ!  నువువా    చదువు 
మానేసి,  ఏదైనా   కూల్పనికి  పోవల్సిందే" 

అనానీడ.  గిరికి  మాత్రం    చదువుకోవాల్ననీ 
కోరిక    బల్ంగా   ఉంద్-  వాళ్లి  బడలో 
టీచరలిందరూ  వచిచు  చెపిపునమీదట,  రామయయ 
అయషటింగానే ఒపుపుకునానీడ.  బడకి    పోయ్ 
లోపల్   గిరి  వారాత పతిరికల్నీ ఇళ్లికు చేరవేసేవాడ, 

పాల్  పాయకెటులి  వేసేవాడ.  అలా  సంపాద్ంచిన 
డబుబిల్తో పరీక ఫీజల్ు కటుటికునేవాడ. 

అనినీ    క్లిసులోలిను మొదటి    రాయంకు 
సాధిసూతనే  వచాచుడ-  పదవత్రగతిలో    జిలాలి 
ఫసుటిగా  నిల్చాడ!  రామయయ,  స్తాల్ు 
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సంతోష్ంచారు. క్నీ వాళ్లి ఆరిధాక పరిసిథతి ఇంక్ 
అలాగే  ఉంద్-  గిరిని  పైె  చదువుల్ు 
చద్వించటం ఎలాగ? చివరికి    వాడ దగగరోలినే 
ఉననీ   పరిభుత్వా   కళ్శాల్లో   చేరాడ.  పాల్ 
పాయకెటులి,  ద్న  పతిరికల్ు   ఇంటింటికీ  చేరవేసే 
పనిని  కొనసాగించాడ.   అలాగే     ఎవరెైనా 
ఏదైనా  పని   చెపిపునా   కూడా  చేసేవాడ.  

పరీకల్  సమయం  దగగర  పడంద్.  యంసెట్ 
పరీక   ఫీజ   కట్టిల్.  సరిగాగ  అదే   సమయంలో 
గిరికి     ఆరోగయం    బాగాలేక,  ఇబబింద్ 
ఏరపుడంద్.   ద్నికి  తోడ   పరీక   ఫీజ 
కటటిడానికి     డబుబి     చికకాలేదు.  త్ను  రోజూ 
పేపరు,  పాల్ు   ఇచేచు  ఇళ్ళలో ఎకకాడైనా అపుపు 
అడగుద్మనుకునానీడ.  క్నీ   ఎవరమం-

ట్రో   అని    సందేహ్ం!  చివరి  తేదీ   దగగర 
పడత్ుననీ    కొదీద    అత్నికి     అదొక    పెదద 
సమసయగా  మారింద్.  

వరాల్యయగారి   ఇంటోలి  రోజూ  పేపరు 
వేసుతంట్డ త్ను.  వాళ్ుళ   త్నని   ఆదరంగా 
పల్కరిసుతంట్రు.  అందులోనూ     ఆయన 
భ్రయ   కమల్మమ  గారి    మనసుసి  మంచిద్. 

త్రచూ  త్నకు  ఏదనైా   ఫల్హారం     పెటిటి 
కననీత్ల్లిలా    పల్కరిసుతంద్.  క్నీ  వరాల్యయని 
చూసేతనే     గిరికి    భయం-  ఎపుపుడూ 
రుసరుసలాడత్ుంట్డ.   వాళ్ళని 
అడగితే..? 

గిరికి   ఏమి  చేయ్లో   తోచలేదు-  మరునాడే 
ఫీజ  చెల్లించేందుకు   ఆఖరు  తేదీ.  ఇక 
త్పపుదననీటులి   ధైరయం    చేసాడ.  వసారాలో 
నిల్బడ  పేపరు  అందుకుననీ     వరాల్యయను 
అపుపు   అడగాడ-  ఎలాగో  ఒకలా  ఆ  అపుపు 
చెల్లించుకుంట్నని   పారిధేయపడాడుడ.  "నా 
దగగర    ఒకకా   పైెసా   కూడా   లేదు"  అని 
మొండగా  మాట్లిడాడ  వరాల్యయ.  "ఈ 
పిల్లిల్ందరూ  ఇంతే-  డబుబిల్ు 
తసుకుంట్రు;  త్రావాత్  అపుపు  ఎగగొటిటి 
మాయమైపోతారు"  అని   తిటుటికుంటూ 
లోపల్కి    వెళ్ళపోయ్డ. 

గిరి కళ్ళలో నీళ్ుళ తిరిగాయ.  'వాళ్ుళఅయతే 
క్దనరు'  అనుకునానీడ వాడ-  వాళ్ళ  ఇంత్ 
చిననీబుచుచుతారని అనుకోలేదు. అయతే  భరత 
ఎవరినో    కేకల్ు  వేసుతండటం  విని,  కమల్మమ 
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బయటికి    వచిచు   చూసింద్. కళ్ళ నిండా   నీళ్ుళ 
పెటుటికొని   గిరి  నిల్బడ   ఉనానీడ.  సంగతి 
అరథంక్గానే  ఆమకు  జాల్  వేసింద్.  'ఇపుపుడే 
ఇచేచుసాతను-  ఉండ   నాయనా!'   అని 
లోపల్కి    వెళ్ళ    పరీక   ఫీజ    తెచిచు    ఇచిచుంద్. 

"ఇద్వరకు వరాల్యయగారి సహాయం పొంద్న 
వాళ్ళంతా  ఆ  అపుపు  చెల్లించటం  సంగతి 
అటుంచి,  మళ్ళ  మొహ్ం  కూడా 
చూపించలేదు  బాబూ!  ఆయన  గటిటిగా 
మాట్లిడారని నువేవామీ  అనుకోకు-  ఈ  డబుబి 
తసుకో- నీకు వీలైెతే, ఎపపుటికెైనా  తిరిగి ఇవువా- 
ఈ  డబుబిని  మాత్రం  మంచిపనికే  వాడ 
నాయనా- అంతే, మేం కోరుకునేద్" అననీద్. 

గిరి  సిగుగపడత్ూనే  ఆమకు  మరోసారి 
సంజాయష  ఇచుచుకునానీడ.  డబుబిల్ు 
తసుకొని,  ఆమకు   నమసకారించి 
వెళ్ళపోయ్డ.  ఆవిడ  అననీ  ఆ  క్సిని 
మాటల్ు గిరి మనసులో నాటుకు పోయ్య. 

త్ను  మాత్రం  వీళ్ళ  ఋణ్ం  ఉంచుకోడ- 

ఎలాగెైనా  సర  వీళ్ళ  అపుపు  తరచుసాతడ' 

అనుకునానీడ.  బాగా    చదువుకొని    మంచి 

మారుకాల్ు    తెచుచుకునానీడ.  మడసిన్లో 
స్టు   సంపాద్ంచాడ.  సొంత్  పరితిభతో 
సాకాల్రిషాపుపు   కూడా   తెచుచుకునానీడ.  మంచి 
డాకటిరయ్యడ;  ఇంటి  పరిసిథతిని 
చకకాద్ద్దడ.  వాళ్ళ  నాననీ   ఆరోగయం   బాగు 
చేశాడ. వాళ్ళ ఊళ్ళనే ఆసుపతిరి నిరిమంచి బీద 
పరిజల్కు  ఉచిత్ంగా  వెదైయం 
చెయ్యల్నుకునానీడ. 

ఊళ్ళకి రాగానే ముందుగా వరాల్యయగారి 
ఇంటికి వెళ్ళడ. "అమామ! ఇద్గోండ- మీరు 
నాకిచిచున  డబుబిల్ు,  వడీడుతో  సహా  మీకు  తిరిగి 
ఇవావాల్ని  వచాచును.   ఆనాడ  మీరు  ననునీ 
నమిమ, నాకు డబుబి సాయం చేయకపోతే నేను 
ఏం  చేసేవాడనో,  తెలీదు.  నా  జీవితానినీ 
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నిల్బెటిటింద్  మీర.   మీకు  ఏమిచిచునా  నా 
ఋణ్ం  తరదు"  అనానీడ.  గిరిని  చూసి 
కమల్మమ  చాలా  సంతోష  పడంద్-  "ఈ 
డబుబిల్ు  మాకు  ఇవవానకకారలిదు  బాబూ!  నీ 
దగగర  ఉండనీ.  నువేవా  వీటిని  సద్వానియ్గం 
చెయయ.    మంచిత్నమూ,  తెల్వి  తేటల్ూ 
ఉండ  కూడా  ఎంత్మంద్  పిల్లిల్ు  త్మ 
పేదరికం  క్రణ్ంగా   చదువుల్ు 
మానేసుతనానీరో,  తెలీదు.  అలాంటివాళ్ళకు 

కనీసం  ఒకకారికెైనా  ఈ  డబుబి 
ఉపయ్గపడందని  మాకు  చాలా  సంత్ృపితగా 
ఉననీద్.   ఈ  డబుబితో  ఇపుపుడ  ఇంకొకరికి 
ఎవరికెైనా  సాయం  చెయయ.  మేం 
త్రించినటలివుత్ుంద్" అననీద్. 

ఆవిడ  ఇచిచున  సూఫూరితతో  గిరి  ఊళ్ళ  ఆసుపతిరి 
నిరిమంచటమే  క్క,  పేద  పిల్లిల్కు 
ఉపయ్గపడేలా  ఎనోనీ  మంచి  పనుల్ు 
చేపట్టిడ.
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ఒ క ట  మా ర గం ! జో కు ల్ ు
హ్రిని: ఏమండీ! ఇకకాడ  సుబాబిరావు  గారి  హాసిపుటల కు  ఎలా  వెళ్లిల్ండీ?

గిరి (కోపంగా):  ఏదో  ఒక  రోగంతోనండీ.

అ బ ద ధాం !

లాయర : యువరానర ! ఈ ముద్దయ   హ్త్య   చేసుతనపుపుడ  మొత్తం  క్ల్నీ   క్ల్నీ  
అంతా  చూసింద్. 

యుద్ధాల్ు : ఈ లాయరపపు అంతా అబదధామే చెబుత్ునానీడ సార! నేను  ఎవరూ  
చూడకుండా అనినీ   ఏరాపుటూలి  చేసుకునానీను!

సేకరణ్: సుచరిత్
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దే వు ని కి  టో ప  
రచన: శ్ రిమతి ఆదూరి హైమవతి, విశారింత్ పరిధానోపాధాయయని, బెంగుళ్ూరు. 

వనపరిత  అనే  గారిమంలో  వరదయయ  అనే 
ధ్నవంత్ుడ ఒకడ ఉండేవాడ. అత్ని దగగర 
చాలా  డబుబి  ఉండేద్;  క్నీ  అత్ను  మాత్రం 
పరమ  పిసినారి-  పిల్లికి  కూడా  బిచచుం 
పెటటివాడక్దు.   అత్ని  పిసినారిత్నానినీ 
గురించి  ఊళ్ళవాళ్ుళ  కథల్ు  కథల్ుగా 
చెపుపుకుంటూ ఉండేవాళ్ుళ. 
ఓమారు  ఆ  గారిమానికి  మహిమ  గల్  ఋష్ 

ఒక్యన  వచాచుడ.  హిమాల్య్ల్నుండ 
త్ను  తసుకు  వచిచున  శివల్ంగానినీ   ఊరి 
శివాల్యంలో  పరితిష్ ఠించాడ.  నిత్యం 
పంచామృతాల్తో  అభిషేకం  చేయసాగాడ. 

ఊళ్ళ  జనాల్ందరూ  త్మ   వంత్ుగా  పాల్ు, 

పెరుగు, నెయయవంటివి తసుకెళ్ళ  అభిషేకంలో 
పాల్గంటునానీరు. 
శివాల్య్నికి  వెళ్ళ  ద్రి  వరదయయ  ఇంటి 
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ముందునుండే  పోత్ుంద్.  అందరూ  త్న 
ఇంటి  ముందునుండే  వెళ్ుతనానీరు;  త్నని 
చూసి హ్ళ్నగా నవువాత్ునానీరు-  వరదయయకు 
ఇద్ కంటగింపుగా ఉంద్. అంత్లో ఓ త్ుంటరి 
నల్ుగురికీ  వినబడేటులి  గటిటిగా  "ఎంత్మంద్ 
వచిచునా  వరదయయగారు  మాత్రం  ఆల్య్నికి 
రారు  లేవోయ!  పాపం  ఆ  పాల్ు,పెరుగు 
అముమ  కుంట  నాల్ుగ  డబుబిల్ు 
వెనకేసుకోవచుచు-  శివల్ంగానికి  అభిషేకం  చేసేత 
ఏం  వసుతంద్  చెపుపు?"  అనటం,  వాడ  చుటూటి 
చేరిన  గుంపు  మొత్తం  వికవికమని  నవవాటం 
చూసి  వరదయయకు  రోషం  వచిచుంద్. 

'త్నుకూడా  భకుతడే'  అని  నిరూపించు-

కోవాల్నుకునానీడ.  

’ఐనా  సేరు  పాల్ని  చూసూత  చూసూత  ఆ  రాతి 
మీద  పోయటం  ఎలా?’  అని  వరదయయకు 
రాత్రంతా నిదర పటటిలేదు. చివరికి ఒక ఉపాయం 
త్టిటింద్.  ఇంటోలి  చాలా  క్ల్ంగా 
మురిగిపోయన  పాత్ బియయపు  పిండ ఎలాగూ 
ఉంద్.  ద్నినీండా  పురుగుల్ూ,  చెతాత 
చెద్రమూనూ!  ఇపుపుడ  వరదయయ 

కూర్చుని  ద్నినీ  శుభరం  చేశాడ.  పల్చటి 
బటటిలో  వేసి  వసతరక్యం  పట్టిడ.  కొంచెం 
పిండని చాలా నీళ్లిలో ముదదల్ు లేకుండా కల్పి, 

కొద్దగా  కరూపురం  జత్  చేసాడ.  ఇపుపుడ 
చూసేత  ఆ  మిశరిమం  పాల్  లాగానే 
కనబడత్ుననీద్!  ఇంకేమి?  వరదయయ  ఆ 
పిండపాల్ను  ఓ  చెంబులో  పోసుకునానీడ. 

విభూద్  పటీటిల్ు  పెటుటికునానీడ.  పాత్క్ల్పు 
గావంచా  కటుటికునానీడ.  త్ను  శివాభిషేక్నికి 
వెళ్ుత్ుననీటులి  అందరికీ  తెల్సేందుకుగాను 
ద్రిన  పోయ్  వాళ్ళనందరినీ  పల్కరిసూత 
శివాల్య్నికి  బయలేదరాడ.  అట్లి  అపర 
శివుడలాగా  త్ను  గుడకి  నడసూత  ఉంట, 

ఊళ్ళ  జనాల్ంతా  గుడలి  వెళ్ళ  బెటుటికుని 
చూడటం అత్నికెంతో ఆనంద్నినీచిచుంద్. 

అట్లి  వరదయయ    పిండపాల్తో  శివునికి 
అభిషేకం  చేసాడ.  త్న  త్రువాతి  భకుతల్ు 
ఎవరో  అభిషేకం  చేయగా  వచిచున  పాల్ను 
పరిసాదంగా  తెచుచుకునానీడ,  అదే 
చెంబునిండా! ఆ పాల్ను క్చి, తోడపెటిటి, ఆ 
పెరుగును  చిల్కి,  వచిచున  ఆ  వెననీ  క్చి, 
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నెయయని చకకాగా స్సాలో భదరపరచుకునానీడ. 

ఇట్లి  పరితిరోజూ  పిండ  పాల్తో  శివుడకి 
అభిషేకం  చెయయటం,  మంచి  పాల్ను 
పరిసాదంగా  తెచుచుకొని  నెయయని  జమ 
చేసుకోవటం-సంతోషంగా  కొనసాగించేశాడ. 

నెల్  గడచాక  చకకాగా  ఆ  నెయయని 
అముమకోవచుచు! 

ఊరి జనాల్కి  అత్నిలో ఇంత్  మారుపు ఎలా 
వచిచుందో  అరథం  క్లేదు.  ఇదంతా 
శివపరమాత్ుమని  లీల్  అనుకునానీరు  వాళ్ుళ. 
అందరూ  వరదయయను  మరాయదగా 
చూడసాగారు.  అందరూ  త్నను  ఇపుపుడ 
గౌరవంగా   చూసుతంట  వరదయయ   లోలోపల్ 
వాళ్లి  అమాయకతావానినీ  త్ల్చుకొని 

ముసిముసిగా నవువాకునేవాడ. 

కొనానీళ్ళకు  ఆ  ఋష్   గారిమంవదల్వెళ్ుత్ూ, 

గారిమసుతల్ను  పిల్చి-  "అయయలారా!మనం 
ఒకగుమమడ గింజను నాటితే అద్ మనకు ఎనోనీ 
గుమమడక్యల్ు  ఇసుతంద్.  మనం  ఒక 
మామిడ  ట్ంకను  నాటితే  వందల్,  వేల్ 
మామిడక్యల్నీ- మనమేక్క, మన త్రావాతి 
త్రాల్వాళ్ుళకూడా-  తింట్రు.  రెైత్ుల్ు  ఒక 
బసాత విత్తనాల్ని పొల్ంలో చల్లితే,  ఎనోనీ బసాతల్ 
ధానయం  ల్భిసుతంద్.  ఈ  పూజల్ు 
పునసాకారాల్ు  ఉననీద్  మనకు  తాయగభ్వానినీ 
నేరపుందుకే:  'మనం  కొంత్  ఇసేత  ద్నికి 
పరితిఫల్ంగా  మనకు  ఎనోనీ  రెటులి  ల్భిసాతయ' 

అని  చెపేపుందుకు!  అంతేక్దు;  వేప  విత్తనం 
నాటితే  వేప  మొకకా,  కరివేప  విత్తనం  నాటితే 
కరివేప  మొకకా  మొల్ుసాతయ.  మనం  ఇచిచున 
ద్నికి  త్గిన  ఫల్త్ం  త్పపుకుండా  ల్భిసుతంద్. 

ఈవిషయం  తెల్ుసికుని,  మీ  తోటి  వారికి 
సాయపడండ.  నిజానికి  దేవుడ  ఎపుపుడూ 
క్నుకల్ు,  ముడపుల్ు  కోరడ. 

తాయగభ్వంతో  బరత్కమనేదే  ఆయన  మనకిచేచు 
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సందేశం.  మీరంతా  ఈ  40  ద్నాల్ుగా 
భగవంత్ునికి  ఏమేమి  అరిపుంచారో  అవే  మీ 
ఇంట ఇబబిడ  ముబబిడగా వృద్ధా పొందుగాక!" 

అని చెపిపు వెళ్ళపోయ్డ. 

అంతా ఇళ్ళకు వెళ్ళరు. ఆ రోజనుండీ ఊళ్ళ 
వాళ్ళందరి  ఆవుల్ు,  గేదల్ు  రెటిటింపు 
పాల్చాచుయ. 

వరదయయ   పశువుల్ు  మాత్రం  ముకకా 
కంపుగొటటి  పిండ పాల్ు ఇవవాసాగాయ.

దేవుడకి టోప పెటటిబోయన వరదయయకు త్గిన 
శాసిత  జరిగిందని  ఊళ్ళ  వాళ్లింతా 
చెపుపుకునానీరు-  వాళ్ళకెలా  తెల్సిందో  మరి, 

ఈ రహ్సయం!

43

పే ర ు  కు ం ప టి ! జో కు ల్ ు
బరహ్మనందం: ఏంట్రి ! వేరు కుంపటి పెట్టివట, ఏమైనా గొడవలా?

సునీల: కుంపటి ఎకకాడంద్రా, అద్ దొరకకా  గాయస పోయ్య  పెటుటికునానీను.

గొ డ గ ు  భ ద రం !

త్ల్లి: ఒరయ వానలో  త్డసూత  వెళ్ుత్ునానీవ-  గొడగు  తసుకెళ్లిరా!

కొడకు: అమోమ, కొత్త  గొడగు  త్డసిపోదూ...!

మా య జి కు కా !

పొరిపరియటర: ఆ మజీష్యన్ ని  ఎందుకు  రానిచాచువయ్య,  మన  హాటల కి ?
సరవార: ఏమైంద్ సార?

పొరిపరియటర: భోం చేసి  డబుబిల్వవాకుండా  మాయమ ైపోయ్డ- ఇపుపుడేం చేద్దం?

సేకరణ్: సుచరిత్
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ని జా య త  
కథనం: శ్ రిమతి రాధ్ మండవ, ఉపాధాయయని, ఋష్వాయలీ సూకాల, మదనపల్లి. 

చందరగిరి  పరికకాన  వెంకట్పురం  అనే  పలెలిలో 
స్త్యయ  అనే  రెైత్ు  ఉండేవాడ.  అత్ని   భ్రయ 
సరోజమమ.  పిరితారిరిజుత్ంగా వచిచున  కుంట పొల్ం 
త్పపు,  వేర   ఆసితపాసుతలేమీ  లేవు వాళ్ళకు.  త్న 
పొల్ంలో  పని  లేనపుపుడ  ఇరుగు  పొరుగు 
పొలాలోలి  కూల్కి  వెళ్ళవాడ  స్త్యయ.  ఇక 
సరోజమేమమో   గుటటిల్  మీద,  గటలి  మీద  పెరిగే 
గడడుని  కోసి,  కటటిల్ు  కటిటి,  పటనీంలో  అమేమద్. 

అయనా  వాళ్లికు,  వాళ్లి  ఇదదరు   పిల్లిల్కు 
మూడ  పూటలా  తిండకి  జరగడానికి 
కషటింగానే ఉండేద్. 

ఒకరోజ  స్త్యయ  పొల్ం  నుండ  ఇంటికి 
వచేచుపపుటికి,  అత్ని  ఇంటి  ముందు  ఒక  ఆవు 
కటటిసి ఉంద్! స్త్యయ ఆ  ఆవు దగగరకు వెళ్ళ  " 
ఆహా! ఎవరిదో ఈ ఆవు. ఇద్ నాదతైే తిరుపతి 
కొండకి  నడచి  వెళ్ళ  సావామి  దరశనం 
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చేసుకోనూ? " అని అపరియత్నీంగా అనేశాడ. 

అంత్లో భరతను చూసిన  సరోజమమ  బయటకు 
వచిచుంద్.  

"ఎవరిదీ  ఆవు,  సరోజా!"  అని  అడగాడ 
స్త్యయ. 
"మన ఇంటి ముందుననీ పచచుగడడుని తినడానికి 
వచిచుంద్.   చుటుటిపరికకాల్  అందరినీ 
విచారించాను.  'ఎవరెైనా  అడగుత్ూ  వసేత 
ఇవొవాచుచులే'  అని  కటటిశాను"  అంద్ 
సరోజమమ. 

నెల్ రోజల్ు గడచాయ. క్నీ   ఆవు కోసం 
ఎవరూ  రాలేదు!   రోజూ  సరోజమేమ,  ద్నికి 

గడడు,  నీరు  పెటటిడం,  సంరక్షించటం,  పాల్ు 
పితికి అముమకోవటం  చేస్తంద్. 

సరోజమమ  సంతోషంగానే  ఉంద్  గానీ,  ఆ  ఆవు 
వచిచున  రోజ  నుంచీ  ఎందుకో  స్త్యయకు 
మనసులో  ద్గుల్ుగా  ఉంటోంద్.   'ఈ  ఆవు 
నాదైతే  కొండకు  వసాతనని  మొకుకాకునానీను 
కద్!  మొకుకా  తరుచుకోకపోవటంవల్లి  నాకు 
ద్గుల్ుగా  ఉందేమో!'  అనుకుని,  మరానీడే 
మొకుకా  తరుచుకోవడానికి  కొండకు  నడవడం 
మొదల్ుపెట్టిడ. 

సాయంత్రం  చీకటి  పడే  వేళ్కు  కొండ  మీదకు 
చేరుకునానీడ.  రాతిరికి సత్రంలో బస చేశాడ. 

ఆ  రాతిరి  అత్నికి  కల్లో  వెంకటశవార  సావామి 
కనిపించాడ-  "స్త్య్య!  ఏదో  ఆవు  నీ 
దగగరికి  వసేత,  కనీసం  అద్  ఎవరిదో   కూడా 
విచారించకుండా  మీ  ఇంట  గాటకు 
కటటిసుకునానీవు.   నువువా  విచారించలేకపోతే 
పాయ-  కనీసం   గారిమాధిక్రికెనైా  ఆవుని 
అపపుగించాల్ కద్!" అనానీడ.  

ద్గుగన  లేచి  కూరుచునానీడ  స్త్యయ.  వేకువనే 
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సావామి  దరశనం  ముగించుకుని  పరిసాదంతో 
ఇంటికి  చేరాడ.   ఆవుతో  బాటు  కొంచెం 
పరిసాద్నినీ  కూడా  తసుకొని  గారిమాధిక్రి 
దగగరకు  వెళ్ళడ.   జరిగిన  విషయ్ననీంతా 
ద్చకుండా  చెపాపుడ  ఆయనకు. 

గారిమాధిక్రి స్త్యయను మచుచుకొని ఆ ఆవుని 
ఊరి  బందల్దొడడులో కటటియంచాడ. 

కొనానీళ్ుళ గడచాయ. స్త్యయ, సరోజమమ ఆ 
ఆవు  సంగతి  ద్ద్పు  మరచే  పోయ్రు. 

అకసామత్ుతగా   ఒకరోజన  చందరగిరి 
జమీంద్రుగారు   మేనాలో  స్త్యయ  ఇంటికి 

వచాచురు,  గారిమాధిక్రిని  వెంట  బెటుటికొని. 

ఊరి  జనం  అంతా  ఆయనినీ  చూసేందుకని 
స్త్యయ ఇంటి ముందు గుమిగూడారు. 

జమీంద్రుగారు మేనా ద్గి వచిచు  స్త్యయను 
ఆదరంగా  దగగరకు  తసుకొని  "స్త్య్య!  మీ 
ఇంటికి చేరిన ఆవు మా మందలోనిద్.  జరిగిన 
సంగత్ుల్నీనీ  చెపాపురు  గారిమాధిక్రిగారు. 

నువువా  నిజాయతపరుడవి   కనుకనే  సావామి 
నీకు  కల్లో  కనిపించాడ.  ఇద్గో!  నీ 
మంచిత్నానికి, భకిత  శరిదధాల్కు మచిచు మేం ఇచేచు 
చిననీ  క్నుక-ఈ  డబుబి  తసుకుని  రెండ 
ఆవుల్ను  కొనుకోకా"  అని  డబుబి  మూటను 
స్త్యయ చేతిలో పెట్టిరు. 

స్త్యయ  జమీంద్రుగారికీ,  గారిమాధిక్రికీ 
కృత్జఞాత్ల్ు  చెపుపుకునానీడ.  జమీంద్రు 
గారు  ఇచిచున  డబుబితో   రెండ  ఆవుల్ను 
తెచుచుకొని సుఖంగా జీవించాడ. 
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ధ్ ర మ స ం క ట ం  
మూల్ం:పరాతప్ అగరావాల , స్టిరీస ఫర ఎ డాటర తెల్ుగు అనుసరణ్:నారాయణ్, కొత్తపల్లిబృందం. 

ఊళ్లి  ఒక  కిరాణా  దుక్ణ్ం  నడపిసాతడ 
మోహ్న్సింగ.   అత్ను  ఏమంత్  ధ్నికుడ 
క్దు;  క్నీ  అత్నిద్  జాల్గుండ.  ద్ంతో 
ఎపుపుడూ  ఏదో  ఒక  మంచిపనిని   నెతితన 
వేసుకొనే  ఉండేవాడ.   ఊళ్లి  జనాల్ందరికీ 
ఉపయ్గపడే పని ఏద్ ఉనానీ, పరితిసారీ  అత్ను 
ముందుపడ, ద్ని కోసం  ఎంతో కొంత్  ఖరుచు 
చేసేవాడ.  అంతేక్దు,  అలాంటి  పనుల్- 

కోసమని త్న సంపాదనలోంచి  కొంత్ డబుబిను 

తసి పరికకాన  వేసేవాడ కూడా.  

పటటిణానికి పోయ్ తారురోడడు ఊరి నుండ  అరధా 
కిలోమీటరు   దూరంలో  ఉంద్.  ఆ  ద్రిన 
పోయ్  వాళ్లికు  ఎవరికెైనా  ద్హ్ం  వేసేత   ఆ  అర 
కిలోమీటరూ  నడచి   ఊళ్లికి  రావల్సిందే- 

అకకాడకి  దగగరోలి   తారిగు  నీటి  సౌకరయం  వేర  ఏదీ 
లేదు మరి!  దీనినీ  గమనించిన  మోహ్న్సింగ, 
తారు  రోడడుకు   దగగరగా  ఒక  బావి 
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త్రవివాంచాల్నుకునానీడ. బావి చాలా  ఖరుచుతో 
కూడకుననీ  పని  కద్,  ద్నికోసం  పరితేయకంగా 
మోహ్న్సింగ   కొంత్  క్ల్ంపాటు   పొదుపు 
చేయ్ల్సి  వచిచుంద్.   చివరికి   ఎలాగెైతేనేమి, 

తారురోడడును   ఆనుకొనే   చకకాని   ఊటబావి 
ఒకటి  త్య్రెైంద్.  వచేచు  పోయ్ 
బాటసారుల్కి   ఆ  బావి   చాలా  సాయమైంద్. 

ఊళ్లి   వాళ్లికూ  చాలా  ఉపయ్గపడంద్  ఆ 
బావి.  పశువుల్నీ  తోల్ుకొని  వెళ్లి  క్పరుల్కు 
కూడా  ద్హ్ం  తరుచుకునేందుకు   ఒక  చకకాని 
వసతి  అయయంద్.  పశువుల్కు  మధ్యలో  నీళ్ులి 
పెటటిటం  సుల్భమైంద్ ఇపుపుడ.  ముఖయంగా 
నాటలి  సమయంలోనూ,  కోత్ల్ 
సమయంలోనూ  అటు  వెైపున  పొలాల్ుననీ 
రెైత్ుల్ందరికీ  చాలా   సమయం  కల్సి 
వచిచునటలియంద్.  ఊళ్లి  పరితి  ఒకకారూ 
మోహ్న్సింగ  చేసిన   మంచిపనిని   గురించి 
గొపపుగా  చెపుపుకునానీరు.   కొందరు  అత్ని 
ఇంటికి వెళ్లి మరీ చెపాపురు- ఆ బావివల్లి  త్మకు 
ఎంత్  మేల్ు  జరిగిందీ.  అందరూ  అత్నినీ 
ఎంత్గానో పొగిడారు. 

మోహ్న్సింగుకు  ఇదంతా   చాలా 
సంతోష్నినీచిచుంద్.  అయతే   మంచిపనుల్ు 
చేయటం  అత్నికి  ఏమంత్   కొత్తక్దు  గనక, 

ఈ పొగడతల్కు అత్ను  పెదదగా ఉబిబి పోలేదు. 

కొనానీళ్లికు  అనుకోని  సంఘటన ఒకటి 
జరిగింద్.  రోడడు  మీద  పోత్ుననీ 
పరియ్ణీకుడవరో  ఆ  బావిలో  పడ,  మునిగి 
పోయ్డ.  అత్నికి  ఈత్  రాదేమో-  మరి 
అత్ని కంటి  చూపు సరిగా లేదో, లేకపోతే త్పపు 
తాగి  ఉనానీడో  ఏంజరిగిందో   ఎవవారికీ  తెలీదు- 

ఊళ్లి  వాళ్లింతా   వెళ్లి  బావినీ,  అత్ని  శవానీనీ 
చూశారు.  చూసిన  పరితివాళ్ూలి  చాలా 
బాధ్పడాడురు.  చనిపోయన  వయకిత  పటలి 
సానుభూతి  వయకతం  చేశారు.  మోహ్న్సింగ 
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కూడా పాపం చాలా బాధ్పడాడుడ. 

అయతే  అదే  సమయంలో  అత్ని  దు:ఖానినీ 
మరింత్  పెంచే  మాటల్ు   కొనినీ 
మొదల్య్యయ.   ఊళ్లి  జనాల్ు  కొందరు 
మోహ్న్సింగును   విమరిశంచటం  మొదల్ు 
పెట్టిరు-  "ఇదంతా  మోహ్న్సింగ  త్పేపు. 
అత్ను  ఇంకొంచెం  జాగరిత్త  వహించాల్సింద్. 

ఊరికి   ఇంత్   దూరంగా,  రోడడుకు  అంత్ 
దగగరగా  బావిని  త్రవవాటం మొదటి త్పుపు. బావి 
చుటూటి  గోడను  సరిగాగ  కటటికపోవటం 
రెండోత్పుపు.  అసల్ు  ఇవనీనీ  చేసేముందు 
అత్ను  గారిమ  పంచాయత  అనుమతినెైనా 
అడగాడా,  అసల్ు?  లేదు!  అసల్ు  అత్ను 
కేవల్ం గొపపు పేరు సంపాద్ంచుకోవటం  కోసమే 
ఇట్లింటి  పనుల్ు  చేసుతనానీడ.  త్ను  చేసే 
పనుల్వల్లి   ఎందరు  అమాయకుల్  పారిణాల్ు 
పోతాయ్ అత్నికి పటటిదు" అని. 

ఈ  మాటల్కు  మోహ్న్సింగ  మరింత్   కురింగి 
పోయ్డ.  ఎవవారితోటీ   మాట్లిడకుండా 
ఇంటోలినే  ముడచుకొని  ఉండపోయ్డ 
చాలా రోజల్ు. 

అయతే  లోత్ుగా ఆలోచించిన  మీదట అత్నికి 
ఒక  సంగతి  బాగా  అరథమైంద్-  "మామూల్ు 
జనాల్కి  ఆలోచనాశకిత  కంట,   విషయ్ల్కు 
అపపుటికపుపుడ  సపుంద్ంచేసే  అల్వాటు  చాలా 
బలీయంగా  ఉంటుంద్.  ఏ  సంఘటన  పట్లి 
వాళ్లికి   సపుషటిమైన  ఆలోచనా  ఉండదు; 

నిశిచుత్మైన  అభిపారియమూ  ఉండదు. 

అందువల్లి   వాళ్లి  సపుందనల్ు  కూడా   అటూ 
ఇటూ   ఊగిసలాడత్ూ  ఉంట్య.  ఇక, 

ఇపుపుడ  జరిగిన   పరిమాదం  లాంటివి   మన 
జీవిత్ంలో   ఒక  భ్గం.  ఎనెనీనినీ   జాగరిత్తల్ు 
తసుకునానీ,   ఇలాంటివి   జరిగే  అవక్శానినీ 
మటుకు  పూరితగా  త్ుడచి  వెయయలేం! 

అందుకని, మనం  మంచి పనుల్ు చేసేందుకు 
ఏ మాత్రం  జంకకూడదు:  అయతే   పొగడతలీనీ, 
విమరశలీనీ  రెండంటినీ  ఒకే  రకంగా 
తసుకోవటం   అల్వరచుకోవాల్.  అద్  గనక 
జరిగితే ఇక ఏ సమసాయ ఉండదు.” 

ఒకసారి  ఈ  నిశచుయ్నికి   వచాచుక, 

మోహ్న్సింగ  మరినినీ  మంచి పనుల్నీ ధైరయంగా 
చేపట్టిడ. 
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త్ ల్ గ ు మ మ డ  క థ  
కొత్తపల్లి పతిరిక ఏపిరియల 2011 సంచికలో  'బొమమకు కథ రాయండ' అని ఇచిచున  బొమమకు  కథ ఇద్! కొంచెం  
చాలా మాంతిరికంగానూ, అదుభత్ంగానూ ఉండే ఇలాంటి కథల్ు మీకూ చాలానే వచిచు ఉంట్య గదూ? 

రచన: శ్ రిమతి జి.ల్ల్త్, telugu4kids.com 

పూరవాం,  భ్రత్  దేశానికి  ఈశానయ  పారింత్ంలో 
జనదీవాపం  అనే  కుగారిమం  ఉండేద్.  చుటూటి 
పరవాతాల్ు ఉండ బయటి పరిపంచంతో ఆ ఊరికి 
సంబంధాల్ు  ఎకుకావ  ఉండేవి  క్వు.  త్ర 
త్రాల్ుగా  ఆ  ఊరి  పరిజల్ు  త్మకు  ఉననీ 
ద్ంటోలినే  సంత్ృపిత  పడత్ూ,  త్మకు 
తెల్సినదే  పరిపంచంగా  జీవించసాగారు.  ఆ 
పారింత్ం  ద్టి  వెళ్ళ  కొండల్కి  అవత్ల్ 

ఏముందో  తెల్ుసుకోవాల్నే  కుత్ూహ్ల్ం 
పిల్లిలోనూ,  ఆ  ఊరు  వద్ల్  వెళ్త  జరగరానివి 
జరుగుతాయనే భయం పెదదల్లోనూ ఉండేవి. 

అందుకు క్రణ్ం లేకపోలేదు. 

ఆ  ఊళ్ళ  నూట  పదేళ్ళ  ముసల్  తాత్ 
ఉండేవాడ.  అత్ని  పేరు  త్ల్గుమమడ.  అత్ని 
పేరు  ఎంత్  విచిత్రమో,  అత్ని  తరూ  అంతే 
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విచిత్రంగా  ఉండేద్.  అత్ను  ఒంటరిగా  ఉండే 
వాడ.  అత్ని  కుటుంబం  గురించి  ఆ  ఊళ్ళ 
ఎవరికీ  ఏమీ  తెల్యదు.  అత్ని  ఇంటోలి  ఎనోనీ 
వింత్  వసుతవుల్ుండేవి.  అవనీనీ  త్న  చిననీ 
త్నంలో  జనదీవాపం  వద్ల్  దేశాటన  చేసిన 
రోజల్లో  పోగు  చేసినవి  అని  చెపేపువాడ 
త్ల్గుమమడ.  వాటిని  చూసి  పిల్లిలెవరెైనా 
జనదీవాపం బయట ఏముందో తెల్ుసుకోవాల్ని 
కుత్ూహ్ల్ం  కనబరిసేత,  "బయటికెళ్త  మీ 
త్ల్ల్ు గుమమడ క్యలైెపోతాయ. నాకు అదే 
జరిగింద్.  అందుకే  నా  పేరు  "త్ల్గుమమడ" 

అయయంద్.  నమమరా?"  అంటూ  త్ల్కి  ఉననీ 
టోప  తసి  చూపించే  వాడ.  టొప  కింద 
త్ల్గుమమడకి  బటటి  త్ల్  ఉండేద్.  ఆ  బటటి  త్ల్ 
ఉననీ  మేరా,  అత్ని  చరమం  గుమమడ  క్య 
రంగులో ఉండేద్.  

అద్  చూసి  పిల్లిల్ు  కొంత్  భయపడే  వాళ్ుళ, 
కొంత్  ఆశచురయపడే  వారు.  అకకాడ  రంగేమనానీ 
పూసుకునానీడేమో  అని  గీకి  చూడడానికి 
సాహ్సించే  వాళ్ుళ  కొందరు.  మొతాతనికి  ఎనినీ 
సారులి  చెపిపునా  అడగి  మరీ  అత్ని  కథ 

చెపిపుంచుకునే వారు పిల్లిల్ందరూ. ఆ కథ ఇద్: 

త్ల్గుమమడ త్ల్ గుమమడ క్య క్క ముందు 
అత్ని  పేరు  ద్మమరి.  ద్మమరి  ఒక  సారి  ఇంటోలి 
ఎవవారికీ చెపపు పెటటికుండా, త్నకి తోచిన తిండీ, 

బటటిల్ూ  మూట  కటుటికుని  ఊరికి  త్ూరుపున 
ఉననీ  కొండ  కనుమల్  గుండా  ద్రి 
వెత్ుకుకాంటూ,  కొండ  అవత్ల్  వెైపుకి 
వెళ్ళడ.  అకకాడ  త్మ  ఊరి  కంట  పద్  రెటులి 
పెదదగా  ఉననీ  జనవాసం  కనిపించింద్. 

ఆశచురయపోయ్డ.  తరా  వెళ్ళ  వాళ్ళని 
పల్కరిసేత,  వాళ్ళకి  త్న  భ్ష  తెల్యదని 
అరథమయయంద్. కషటిపడ సెైగల్తో త్ను కొండకి 
అవత్ల్  వెైపు  నుంచీ  వచాచునని  వాళ్ళకి 
చెపాపుడ.  వింత్గా  చూసూతనే  అత్నిని 
ఆదరించారు.  మల్లిగా  ఊరి  వాళ్ళతో 
పరిచయ్ల్ు  పెరిగి,  వారి  భ్ష  కూడ 
నేరుచుకునానీడ. 

అలా  ఉంటుండగా  ఒక  సారి  ఆ  ఊరికి  ఒక 
గారడీ  బృందం  వచిచుంద్.  వాళ్ళంతా  విచిత్ర 
వేషధారణ్తో, వింత్ చేషటిల్ు చేసూత ఊరి వారికి 
వినోదం  కల్పుంచారు.  ద్మమరికి  వారిని  చూసి 
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తానూ  వారితో  పాటు  ఊళ్ుళ  తిరిగి  వినోదం 
చేసూత  జీవిత్మంతా  సరద్గా  గడపేయ 
వచుచునని  ఆశ  కల్గింద్.  అనుకుననీదే  త్డవు 
వారితో  ఆ  మాట  చెపాపుడ.  వాళ్ుళ  కూడా 
వెంటనే  అత్నిని  త్మ  బృందంలో 
చేరుచుకోవడానికి  ఉతాసిహ్ం  చూపించడంతో 
పొంగిపోయ్డ. ఆ గారడీ బృందంతో పాటు 
ఊరు  వద్ల్  వెళ్ళపోయ్డ.  ఊరు  ద్ట్క 
క్నీ అత్నికి తెల్యలేదు, త్నెంత్ పొరపాటు 
చేశాడో.  త్నకి  గారడీ  నేరిపుంచే  బదుల్ు  ఆ 
బృందం  త్న  చేత్  పనుల్ు 
చేయంచుకోసాగారు.  కడపు  నిండా  తిండ 
దొరకక,  కణ్ం  విశారింతి  దొరకక,  చాలా 
కషటిపడసాగాడ ద్మమరి. 

ఆ  కష్టిల్ు  భరించలేక   ఒక  రాతిరి  ఆ  బృందం 
వేసుకుననీ గుడారాల్నించి పారిపోబోత్ుండగా 
పటుటిబడపోయ్డ.   గారడీ  బృందం 
నాయకుడ,  'నీకు  వినోదం  క్వాలా?  ఐతే, 

ఇదుగో  చూడ!"  అంటూ  ద్మమరి  త్ల్ను 
గుమమడ క్యగా మారచుశాడ. ద్మమరికి త్ల్ 
ద్మమకికా పోయంద్. అపుపుడ గారడీ బృందం 

నాయకుడ,  "ఈ  రోజ  నుంచీ  నీ  పేరు 
'త్ల్గుమమడ  '.  ఇక  నుంచీ  నువువా  త్ల్ల్ు 
అముమకుంటూ  బత్ుకు!"  అంటూ  ఒక 
గురరిమూ, ఒక మూటలో కొనినీ త్ల్క్యల్ూ, 

కొంత్  డబూబి  ఇచిచు  అకకాడనీంచీ  పంపేశాడ. 

వెళ్ళ  ముందు  అత్ని  చెవిలో  ఒక  రహ్సయం 
చెపాపుడ.  త్ల్గుమమడ  విధి  లేక  గురరిమకికా 
బయల్ు  దేరితే  వెనక్ల్  గారడీ  వాళ్ళంతా 
గటిటిగా నవవాడం వినిపించింద్. 

త్ల్గుమమడ ఊళ్ుళ తిరుగుత్ూ, "అందమనై 
ముఖం  క్వాల్నానీ,  తెల్వితేటల్ు 
రెటిటింపవావాల్నానీ, బటటిత్ల్ పోయ జటుటి బాగా 
పెరగాల్నానీ,  కొనుకోకాండ,  కొత్త 
త్ల్క్యల్ు!"  అంటూ  అరుసూత  తిరగ 
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సాగాడ.  ఆశ  కొదీద  ఒకరిదదరు  పెదద  మొత్తంలో 
డబుబిల్చిచు  అత్ని  దగగర  త్ల్ల్ు  కొనుకుకానే 
వారు. అవి పెటుటికోగానే వారి త్ల్ల్ూ గుమమడ 
క్యలైెపోయ్వి.  అపుపుడ  వారికీ  కొనినీ 
త్ల్ల్చిచు,  గారడీ  బృందం  నాయకుడ  త్నకి 
చెపిపున  రహ్సయం  వాళ్ళకీ  చెపిపు  అముమకోమని 
పంపే వాడ త్ల్గుమమడ. ఐతే ఒకసారి త్ల్ల్ు 
గుమమడక్యలౌతాయని  ఒక  చోట  తెల్సిన 
త్రావాత్   ఇక  ఆ  ఊళ్ళ  మనలేక  పరుగు 
పరుగున ఇంకో ఊరికి వెళ్ళ వాడ. 

ఆఖరికి  విద్యపురం  అనే  ఉరు  చేరి,  సంత్లో, 

ఎపపుటిలాగే, "అందమైన  ముఖం  క్వాల్నానీ, 
తెల్వితేటల్ు  రెటిటింపవావాల్నానీ,  బటటిత్ల్ 
పోయ జటుటి బాగా పెరగాల్నానీ, కొనుకోకాండ, 

కొత్త  త్ల్క్యల్ు!"  అని  అరుసుతంట 
జనమంతా పోగయయ వింత్గా చూడ సాగారు. 

అందులో  ఒకరిదదరు  డబుబిల్చిచు  కొత్త 
త్ల్క్యల్ు  కొనుకోకావడానికి 
సిదధామౌత్ుండగా,  ఒక  చిననీ  పిలాలిడ,  "ఓ 
త్ల్ల్ు  అమేమ  త్ల్లేని  మనిష,  నీ  గుమమడ 
క్య  త్ల్  తసి  నువేవా  ఒక  కొత్త  త్ల్క్య 

పెటుటికోవచుచు  కద్?"  అని  అడగాడ.  అంతే, 

త్ల్గుమమడకి  ఆ  కణ్ం  గుమమడ  క్య  త్ల్ 
పోయ, త్న సవాంత్ త్ల్ వచేచుసింద్. ఆ గారడీ 
బృందం  నాయకుడ  త్నకు  చెపిపున  రహ్సయం 
అదే:  ఎవరెనైా,  త్నకు  గుమమడ  క్య  త్ల్ 
తసేసి  అసల్ు  త్ల్  పెటుటికోమని  సూచించగానే 
త్నకి  అసల్ు త్ల్ వచేచుసుతందని!  అలా అసల్ు 
త్ల్  రాగానే,  త్ల్గుమమడ  సంతోషంతో  త్న 
మూటలో  ఉననీ  డబబింతా  ఆ  పిలాలిడకిచేచుసి, 

పరుగు  తశాడ.  అలా  పరుగు  తసిన  వాడ 
ఎపుపుడ,  ఎకకాడ,  ఎలా  ఆగాడో  గురుత  లేదు 
క్నీ,  కళ్ుళ  తెరిచి  చూసే  సరికి  జనదీవాపంలో 
ఉనానీడ. 

ఐతే,  ఒక  ఆకతాయ  పిలాలిడ  వెంటనే 
అడగాడ  కద్,  "తాతా,  మరి  అనీనీ  వద్లేసి 
పరిగెత్ుతకు వచిచున  నీ దగగరకి,  దేశ దేశాల్నించీ 
తెచిచున  వింత్  వసుతవులెలా  వచిచు  చేరాయ?" 

అని. 

“అబోబి!  అద్  ఇంకో  పెదద  కథ.   మళ్ళ 
ఎపుపుడైనా  చెబుతానులే.  అపపుటివరకూ  ఈ 
గుమమడ  క్యల్  కథ  చాల్ు"  అనానీడ 

53



కొ త్ తప ల్ లి - జూ న్  2011

త్ల్గుమమడ,  త్ల్నిండా  ముసుగు 
కపుపుకుంటూ.

“ఒర!  ఈ  తాత్కి  కథల్ు  చెపపుటం  బాగా 
వచుచురా!  అనీనీ  కల్పుతాలే"  అని  విరగబడ 
నవావాడ పిల్లివాడ.

"కల్పుత్ం  కథల్తో  మనల్నీ  భయపెట్టిల్ని 
చూసుతనానీడ.  మనం  వెళ్ళపోతే  ఈ  తాత్కు 
పొదుద  ఎలా  గడసుతంద్?”  అని  నవావారు 
మిగిల్న పిల్లిల్ంతా. 

గడసు  తాత్  ముసుగులోంచే  చూసూత 
ముసిముసిగా నవావాడ.
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పరిశనీ: తెల్వెైన గవరనీమంటు ఉదోయగి ఆఫీసుకు ఎందుకు 
వెళ్తడ?

జవాబు: నిదరపోయ్ందుకు.

పరిశనీ: నేటి  రాజకీయ నాయకుల్  ఆలోచనా  సిథతి  
ఎలావుంద్!?

జవాబు: దూరాలోచనకు  త్కుకావ; దురాలోచనకు  
ఎకుకావ!!

పరిశనీ: తెల్వెైన  టి.వి. ఛానల  యజమాని  ఏం చేసాతడ!?

జవాబు: మధాయహ్నీం  "మా  ఛానల  వంట"  క్రయకరమం 
త్రావాత్  సాటిఫ్ కి  "ఉచిత్  భోజన  సౌకరయం "   అని   
పరికటిసాతడ!!

నిరవాహ్ణ్: శ్రి వి.వి.యస.మూరిత, చొద్మళ్ళ.
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తొ ల్ క రి  జ ల్ ు లిల్ ు  జీ వ మ ు రా! 
వానల్ు బాగా కురవాల్ంట మనం ఏంచేయ్ల్? ఈ పాటనుండ తెల్ుసుకోండ! 

సేకరణ్, గానం: అభ్యస విద్యల్యం బాల్ల్ు, విజయవాడ. 

తొల్కరి జల్ులిల్ు జీవంరా 
మొల్కల్ు పంటకు పారిణ్ంరా 
వానల్ు బాగా కురవాల్ంట 
వనముల్ు మనము పెంచాల్ 

”తొల్కరి"

మటిటిల్ ద్గిన వేరలినీనీ 
చెటుటికు నీటిని ఇసాతయ 
చెటుటిల్ చేరిన నీరంతా 
ఆకుల్లోనికి పోత్ుంద్ 
"తొల్కరి" 

సూరీడ ఆకుల్పైె 
వేడంతో విడవంగా 
ఆకుల్లోని నీరంతా 
ఆవిరిగా మారుత్ుంద్ 
"తొల్కరి" 

ఆవిరి మేఘం అవుత్ుంద్ 
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నల్లిని మబెబైిపోత్ుంద్ 
చిటపట చినుకుల్ ఒరవడలో 
చల్లిని జలెలిై పడత్ుంద్ 
"తొల్కరి" 

వడవడగా ఒక  ఒరవడగా 
కురిసేటి ఆ వరాషాల్ు 
అడవులోలి అల్ులికుపోయన 
ఆకుల్పైె పడతాయ 
"తొల్కరి" 

ఆకుల్పైె నిల్చిన నీరు 
ఎండకు ఆవిరి అవుత్ుంద్ 
అందుకనే అడవులోలి 
త్రచుగ వానల్ు వసాతయ 

అందుకే- 

వానల్ు మనకు క్వాల్ంట 
వనముల్ు మనము పెంచాల్. 

"తొల్కరి జల్ులిల్ు జీవంరా.." 
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ర ం గ ు ర ం గ ు ల్  పు వు వా ల్ ు
రచన: శ్ రి వారణాసి వెంకట్రివు, విజయవాడ.

గానం: జగన్  సంపరిత్,రామ సంపరిత్,దీప, 9 వ త్రగతి, విజయవాడ.

సౌజనయం: విద్యరిథ సృజన కుటీర, విజయవాడ వారి 'రంగుల్పూల్ు'

రంగు రంగుల్ పువువాలాలింటి పిల్లిలారా 
హ్రివిల్ులిలాలిరా- 

వచిచుంద్ వచిచుంద్  వానాక్ల్ం
వచిచుంద్ వచిచుంద్ వానాక్ల్ం 
సెల్వుల్ క్ల్ం గడచి-

మళ్లి బళ్ులి తెరిచారు
బదధాక్నికి  మొదుద నిదురకు 
సవాసిత చెపిపు మేల్ుకోండని 
గరిజుసూత  ఆకసాన 
తెల్తెల్ మబుబిల్ు  చెబుత్ునానీయ- 

వినానీరా వినానీరా వినానీరా ?
"రంగు రంగుల్"

వడగాడపుల్కు ఓరవాలేక  
ఉసురుసురంటూ  ఊసుపోక 
అల్లిరిచేయక  ఇళ్లిలోనే  

ఇరుకుకాపోయన పిల్లిలారా   
చిందుల్ు వేసూత   రారండంటూ  
చిటపట చినుకుల్ు పిల్ుసుతనానీయ- 

వినానీరా వినానీరా వినానీరా?

"రంగు రంగుల్"

ఊరకనే  అల్సట చెందే 
వేసవిక్ల్ం  వెళ్లింద్ 
కొత్త క్లిసుల్ు  పుసతక్ల్ు  
చూసేత  వచుచును మీకే  హుష్రు
రంగు రంగుల్ బటటిల్ు వేసుకు
రండ  పిల్లిలారా అంటూ 
తొందర చేసే ఇందరధ్నసుసిను  
చూశారా చూశారా చూశారా ?
"రంగురంగుల్"
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క్ వా క్  క్ వా క్  క్ వా క్!
రచన: శ్ రి బాలాంత్రపు రజనీ క్ంత్ రావు
గానం, సౌజనయం: సెంటర ఫర ఛైలడు సెంటరడు ఎజకేషన్, విజయవాడ.

క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్! క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్!

క్వాక్ క్వాక్- క్వాక్ క్వాక్- క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్!

ఓహ బాబూ ఓహ పాపా
ఓహ బాబూ ఓహ పాపా
ఎకకాడకెళ్ుత్ునానీరరారి?
అని బళ్ళకెళ్ళ బాబుని పాపని 
ద్రోలి ఒక బాత్డగింద్

క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్! క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్!

క్వాక్ క్వాక్- క్వాక్ క్వాక్- క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్!

పాఠం చెపేపు పంత్ుల్ుగారికి 
పళ్ళయడానికి వెళ్ుతనానీమని
బాత్ు భ్షలో పాపంట విని

బాబు ఫక్ల్ున నవావాడ

చిటిటి చేతిలో పళ్ుళ పుచుచుకొని
పొటిటి క్ళ్లితో గునగూన ఊగుత్ు
బాత్ులాలిగే పోత్ునానీర
నాతో నేసతం కడతారా?

అని బళ్ళకెళ్ళ బాబుని పాపని 
ద్రోలి ఆ బాత్డగింద్

నేసతం నీతో కడతే
మాకేమిసాతవో చెబుతావా బాత్ూ?

క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్! క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్!

క్వాక్ క్వాక్- క్వాక్ క్వాక్- క్వాక్ క్వాక్ 
అంటూ బాత్ు భ్షలో బాత్ంట విని 
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బాబు ఫక్ల్ున నవావాడ

బళ్ళకెళ్ుత్ూ నేసతం కడతే
ద్రోలి సాయం వసాతనరారి
చెరోలి తామరల్సాతనరారి
బళ్ళ పంత్ుల్ుకివవాండంటూ
బళ్ళకెళ్ళ బాబుని పాపని 
ద్రోలి ఆ బాత్డగింద్

'క్వాక్ క్వాక్ అంటుందేమిటి బాత్ు- 

అక్కా?' అని  బాబడగాడపుపుడ

క్వాక్ క్వాక్ అంట గమమత్ుత క్దు
చకకాని బాత్ుల్ భ్షరా అద్
క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్! క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్!

క్వాక్ క్వాక్- క్వాక్ క్వాక్- క్వాక్ క్వాక్ క్వాక్!

బాత్ు భ్ష అని పాపంట విని
బాబు ఫక్ల్ున నవావాడ!

బళ్ళకెళ్ళ బాబూ పాపా బాత్ూ నేసతం కట్టిరు.
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ప ద ర ం గ ం-4
ఈ  పదరంగం  చాలా  సుల్భం!  దీనినీ  పూరించి  పంపండ.  మీ  పేరుతో  బాటు   మీ  బడ  పేరు,  త్రగతి  త్పపుక  
రాయండ. సరైెన సమాధానాల్ు పంపిన పిల్లిల్  పేరలిను  పదరంగం-6 తో పాటు పరిచురించగల్ం.

నిరవాహ్ణ్: దేవి, బెంగుళ్ూరు.

1 2 3

4

5

6 7

8 9

10

ఆ ధా రా ల్ ు:  

అ డ డుం: 

1. ఆంధ్ర రాషటిరపు నృత్య రీతి (4)

4. అందంగా మల్చిన శిల్ (2)

5. తేడా (3)

6.  కొండను తొల్చి చేసే తోరివ (3)

8.  సేనీహ్ం (3)

10.కౌరవుల్ు-పాండవుల్ కథ తిరగబడంద్(3)

ని ల్ ు వు: 

2. అతి వేగంగా పరుగెతేత జంత్ువు (5)

3. అధికం క్దు (2)

4. ఆకుల్ు రాలే ఋత్ువు (3)

7. బడలోనూ, గుడలోనూ మోరిగేద్ (2)

8. కుకకా క్టుకు ఈ దబబి (2)

9. కొంచెం (2)

పదరంగం-2 కి 
సమాధానం

60



కొ త్ తప ల్ లి - జూ న్  2011

స మీ క
పరితి మాసమూ మరికొనినీ కథలీనీ పాటలీనీ మోసుకొని వచేచు కొత్తపల్లి మరీ పల్చన అయతే అయపోవటలిదు గద? 

తెల్స్  తెలీకో   చాలా  త్పుపులేమీ  చేయటలిదు  గద?  కొత్తపల్లి  వెల్ువడగానే  పరితినెలా   సవాత్ంత్రంగా  సమీక్షించి  
పెటటిమని మాల్తి గారిని అడగాం..వారి సమీక్షా వాయసాలోలి ఇద్ మొదటిద్.

వెై.మాల్త కృషణ, విద్యరిథ సృజన కుటీర, విజయవాడ. 

పెదదవాళ్ుళ కథల్ు చెపాతరు; పిల్లిల్ు వింట్రు. అలాగే పెదదవాళ్ుళ పిల్లిల్కోసం కథల్ు వారిసాతరు-  ఇద్ మామూల్ుగా 
జరిగేదే   క్నీ  కొత్తపల్లిలో  పిల్లిల్ు  కూడా  కథల్ు  వారియటం,  వాటిని   చినానీపెద్ద  అంతా  చదువుకోవటం  బాగుంద్. 

పిల్లిల్కిదో అదుభత్మైన అవక్శం-'మీరనా ఏంటి, మేమూ వారియగల్ం, చూస్కాండ!' అని గొపపుల్ు పోడానికి. 

ముందుగా కొత్తపల్లి ముఖచితారిల్ గురించి, సంపాదకీయం గురించి. 

అటటిమీద  బొమమలెపుపుడూ  పరితేయకంగానే  ఉంటునానీయ-  కొత్తపల్లి 
సూఫూరితని  పరితిఫల్సూత.   సంపాదకీయం  మళ్ళ  మళ్ళ 
చదువుకోవాల్నిపించేటుటి,  పరితిసారీ  అంతే  కొత్తగా  ఉంటోంద్; 

మనసును  చిననీగా  కదుపుతోంద్.   'శరిమశకిత'లోని  సేవక  చీమల్కు 
తెలీదు- అవి దోచుకోబడత్ునానీయని.  అలాగే ఎంతోమంద్ పిల్లిల్కూ 
తెలీదు-  వాళ్ళ  బాల్యం  దోచుకోబడతోందని.  బాల్యంలో  ఆనంద్ల్ు 
అనుభవిసేతనేకద్,  అవి  కోలోపుత్ునానీమని  తెల్సేదీ;  బాధ్  కల్గేదీ? 

చల్లిటి  ఏటిగటుటిన,  ఇసుకలో  పిచుచుక  గూళ్ుళ  కటుటికుంటుననీ  పిల్లిలోలి 
కనిపిసుతననీ  తరిక,  పరిశాంత్త్ల్  రుచి  కూడా  వాళ్లికు  తెలీదుగా! 

వీరాంజనేయుల్ు బొమమ మనసుకు హ్త్ుతకుననీద్. 

'ఎవరు  గొపపు'(వారిసింద్  నికితా,  నిఖితా?)  చద్వి  తరిగాగ  కూర్చుని  ఆలోచించా-  పాపం,  అమాయకపు 
జంత్ువుల్నీనీ  మనిష్ని  గొపపువాడని  ఒపేపుసుకునానీయగానీ,  అసల్ు  సంగతి  మాత్రం  మనిష్  వాటనినీటికంట 
తెల్వెైనవాడ.   త్న  లాభం  కోసం  దేనెనీైనా  వాడకోగల్,  దేనెనీైనా  నాశనం  చేయగల్  చావు 
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తెల్వితేటల్ుననీవాడ..గొపపువాడేం క్దు గద్, నిఖితా? 

పటనీం గురించి పరిగతికి బాగా తెల్ుసనుకుంట్- అకకాడ మనుషుల్ు క్ల్ుష్యనినీ త్పిపుంచుకు తిరగడానికీ, ద్నితో 
సహ్జీవనం చేయడానికీ నానా పరియతానీల్ూ చేసాతరుగానీ,  ద్నినీ  లేకుండా చేయడానికి మాత్రం ఏమీ  చెయయరని. 

అందుకే మల్లియయని వెనకికా పంపెయయడమే కరెకటినుకుంద్.  ఈ కథ, ద్నికి వేసిన బొమమలేమో రాజల్ క్లానికి 
చెంద్నవిగా ఉనెనీై.. ఇంగీలిషు పద్ల్ు (బాటిళ్ుళ..సూపునులి) వాడకుండా ఉంట బాగుండేద్ పరిగత! 

చదువుత్ుననీద్  మూడో  త్రగతెైనా,  సొంత్ంగా  చేసేత  ఏదైనా  చకకాగా  అరథమౌత్ుందని  చకకాగా  చెపిపుంద్  నందన. 

మీబళ్ళ నువువా అలాగే చదువుకుంటునానీవు గదూ, నందనా? 

ఆమని  పుటిటించిన  వరాల్  పాము  స్త్,  గీత్ల్ను  బడకి  పంపింద్గానీ,  అసల్ు  అలాంటి  పిల్లిల్కి  బడ  మానాల్నే 
అనిపించనివవాని  సరద్  బడల్ని  సృష్టిసేత  మరీ  బాగుండేద్.  బళ్ళ  గనక  అలాగుంట  స్త్,  గీత్ల్ు  బడ  ఎందుకు 
ఎగొగడతారు, మరి? 

హైమవతి గారి 'క్కి' కథ  పెదదద్గా ఉనానీ, చివరికంట్ చద్వించింద్. 'పారిన ఉపాయం', 'పేరు మరచిన ఈగ'ల్ు 
ఇద్వరకే  చద్విన  కథల్ు.  వాటిని   అలాంటి  కథల్ను  స్వాయ  రచనల్ుగా  క్క,  తిరిగి  చెపిపునటుటి  చెబితే 
బాగుండేదనిపించింద్. 

'అమమచెటుటి' కథలో బజరా  (బమిమడ జగదీశవారరావు- బొమిమడ క్దు)గారి మారుకా  కనిపించింద్.  చాలామంద్ 
కథల్ు  వారిసాతరు  క్నీ,  అవి  ఏవయసు  పిల్లిల్నీ  ఉదేదశించి  వారిశారో  ఆ  వయసుసి  పిల్లిల్కి   చద్వి  వినిపిసేత  వాళ్లికి  
అరథమయ్యలా  ఉండవు.   'అమమచెటుటి'  మాత్రం  నా  ఐదేళ్లి  కూత్ురికి  చద్వి  వినిపిసేత,  ఎకకాడా  అరథం 
వివరించకుండానే పకపకమని నవువాకుని, మళ్ళ చదవమని అడగింద్.  బజరాగారికి ఇద్ అభినందనేగా!? 

నాగల్కగారి  'గమయం'  చెపపుదల్చుకుననీ  విషయ్నినీ  సపుషటింగా  చెపిపుంద్.  అలాగే  'గులాబీ  గరవాభంగం'  కూడా. 

అనుసరణ్ ఏ భ్షనుంచో చెబితే బాగుండేద్. 

నారాయణ్గారి  'క్పాడండ'  ఎవరిని?  డైనోసారలినా?  వాటినుంచి  మనుషులానీ,  అరథం  క్లేదు  గాని  కథనం 
మాత్రం స్పులబరగ  సినిమా త్రహాలో కొత్తగా  అయతే ఉంద్. 

కషటిపడ ఆపాయయంగా ఈ పుసతక్నినీ అంద్ంచిన బృందమంత్టికీ అభినందనల్ు. 
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పె ద ద పు ల్!
ఈ బొమమకు  కథ రాయండ!   నిరవాహ్ణ్: శ్ రిమతి జి.ల్ల్త్, telugu4kids.com

ఈ బొమమను చూడండ: మీకేమనిపిసుతననీద్?

చాలా  దటటిమైన  అడవిలో  చిల్కమమ,  ఎందుకనో 
ఏడసుతననీద్.   కిరింద  పొదలో  పెదదపుల్  మాటు  వేసి 
పొంచి ఉననీద్- ఎవరికోసమో?!  

చిల్కమమను ఏడపించింద్ పెదదపులేనా? 

క్దేమో-  చూసుతంట  చిల్కమామ,  పెదదపులీ 
సేనీహిత్ులాలిగా ఉనానీయ్?!

మీకేమైనా  ఐడయ్ల్చాచుయ్,  ఈ  బొమమను 
చూశాక?

ఏదైనా  కొత్త  కథ  ఒకటి  త్టిటింద్,  మీ  మనసుకు? 

వెంటనే  క్యత్ం,  పెనూనీ  పటటిండ.  ఆ  కథను  రాసి 
మాకు పంపించేయండ.

మా  దగగర  ఈ  బొమమకు  సరిపోయ్  కథ  ఒకటి  ఉననీద్- 

ద్నికంట మీ కథ బాగుందనుకోండ,  మీ కథనే  కొత్తపల్లి పతిరిక ఆగసుటి సంచికలో పరిచురిసాతం!

మీ కథల్ు, ఐడయ్ల్ు  పంపించాల్సిన చిరునామా:

కొత్తపల్లి, యం ఆర వో ఆఫీసు దగగర, చెనేనీకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి-515101  ఇ-మయల్ు: team@kottapalli.in
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వె ల్:

పరితి ఒకికాంటికి: 20 రూ.

12 భ్గాల్ు: 240 రూ.

“కొత్తపల్లి ట రసుటి  పేరిట యంవో” /డడని ఈ చిరునామాకు 
పంపండ:  కొత్తపల్లి ట రసుటి, యంఆరవో ఆఫీసు దగగర, 

చెనేనీకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 515101, ఆంధ్రపరిదేశ.

బాయంకు అకౌకాంటు వివరాల్ు:
“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara Bank, 
Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోను:  08559 240222
ఇ-మయల్ు: team@kottapalli.in

ఈ  నె ల్ లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయవహారాల్ు, నిరవాహ్ణ్: సుబబిరాజ
సంపాదకత్వాం: నారాయణ్
వెబెసైిటు, సమాచార సాంకేతికత్: ఆనంద్
ముదరణ్: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
చితారిల్ు: వీరాంజనేయుల్ు, అడవిరాముడ, 

శివ, వాసు, అనిల, శంకర,  పవన్, మహ్ష్, 

వెంకట్, వెై.రాజ.

క్రూటినులి: 'విద్యరిథ' కృషణ, వివియస మూరిత.
బొమమకు కథ: ల్ల్త్, telugu4kids

కధ్ల్ు, పాటల్ు: చాలామంద్ పిల్లిల్ు

ఇంటరెనీట్లో  http://kottapalli.in వదద కొత్తపల్లి పతిరికను  చదవండ  .

అందరు పిల్లిల్ కోసం మీరూ కథల్ు రాసి పంపండ.

 చంద్ద్రుల్ుగా చేరి నెల్ నెలా కొత్తపల్లిని పోసుటిలో మీ ఇంటికి తెపిపుంచుకోండ.

మీ మిత్ురిల్ త్రపున  చంద్ల్ు కటటిండ  .

మీకిషటిమైన బడల్కు  , గరింథాల్య్ల్కు కొత్తపల్లిని బహూకరించండ.

ప రితే య క  క ృ త్ జ ఞాత్ ల్ ు :

క్రూటినలి వివియస మూరిత గారికి, పరికృతి బడకి, టింబకుటి బడకి, అరవింద సూకాల్ుకు, విద్యరిథ సృజన కుటీరానికి, నందన గారిమీణ్ 
పాఠశాల్కు, వెంకటశవార బాల్కుటీరానికి, telugu4kidsవారికి, మాల్త కృషణగారలికి, ఇంక్ పేరులి రాయని అనేకమంద్కి.



అ యో య    !   తె ల ు గ ు  రా ద  ,   ఎ ల్ గ  ?!  
"కథలమామా కథలు! కథలమామా కథలు! ర్సకర్సకాల కథలు! తెలుగుపిలలిల కథలు!" 
"ఏం కథలు బాబూ? మా పిలలిలకు తెలుగు చదవ్టం రాదు.  ఇంగ్లిషు కథలు ఏమనాన ఉనానయా, నీ దగగర్స?" 

"ఇంగ్లిషువైతే వేరేవాళ్ళ దగగర్స దొర్సుకుతాయండి.  నా దగగర్స ఉనన సర్సుకంతా తెలుగువాళ్లి కోసమ.  ఏం, మీ పిలలిలు 
తెలుగువాళ్ుళ కారాండ? పాపం, వాళ్ళకి కొంచెం తెలుగు న్ర్పించకపోయార్సూ?" 

"ఏమో నాయనా! మా వాళ్లికైతే ఇంగ్లిషు అంటేన్ ఇషటం.  ఆ ఇంగ్లిషు న్ర్సుచకున్సర్కే వాళ్లి త్ల పారిణం 
తోకకొచిచంది.  ఇంక తెలుగు ఎకకడ న్ర్సుచకుంటార్సు?" 

"అవున్లిండి, పాపం.  కానీ నా దగగర్స ఉననవి తెలుగు కథలేనండి.  మీకు పనికిరావు." 

"ఏద, ఓసార్ చూడనియియ- పుసతకం బాన్ ఉననటుటందయాయ, కాయిత్ం, ర్సంగులు అదనీ- దనిన పాపం 
ఇంగ్లిషుల అచెచయయకపోయార్సూ?  మీకూ కొంచెం అమమాకాలుండేవి గద! ఇపుపిడ పిలలిలంతా ఇంగ్లిషు బళ్లిల 
చదివీ చదివీ, తెలుగుని పూర్తగా మర్సచే పోత్ునానర్సుగా?" 

"అవునండ, అందుకన్ వీటిని తెలుగుల మాత్రమ అచేచసుతనానం.  మీ పిలలిలకి ఈ కథలు కావాలంటే వాళ్ుళ 
తెలుగు న్ర్సుచకోవాల్సుంద, త్పపిదు.  లేకపోతే ఇంకో మార్సగం ఉంది- మీర్సు వాళ్లికి చదివి పెటటచుచ-" 
"అవున్లి, అటాలిగైనా వాళ్లికి మెలలిగా తెలుగు చదవ్టం వ్సుతందమో, చూసాతను. కథలు చదవ్టం కోసమనాన వాళ్ుళ 
తెలుగు న్ర్సుచకుంటారేమో" 

"త్పపికుండా న్ర్సుచకుంటార్సు చూడండి.  అదమంత్ బరహ్మావిదయ? త్లచుకుంటే వాళ్ుళ ఒకకరోజుల 
న్ర్సుచకోగలర్సు. కథలలి మాయ మీకు తెలీనిద? మీర్సు చిననపుపిడ ఎనిన కథల పుసతకాలు చదవ్లేదు?" 

"అవును నాయనా! ఇపుపిడ తెలుగు పుసతకాలే కర్సువైపోత్ునానయి" 

"ఏమీ లేదండ! ఆదర్ంచేవాళ్ులి ఉంటే భాష చటుకుకన పుంజుకుంటుంది.  ఏం చేసినా తెలుగుల అర్సథమెైనంత్ 
బాగా పరాయి భాషల ఎంత్మందికి అర్సథమౌత్ుంది, చెపపిండి? ఏదో ఒక మాయ చెయాయల్సుందనండ.  మీ పిలలిలకి 
'తెలుగు రాదు' అని ఊర్సుకోకండి.  ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ భాషని వాళ్ళకి ఇవావేల్- లేకపోతే కుదర్సదు." 
"అంతేనంటావా?" 

"అంతేనండ- వేరే మార్సగం లేదు. మాత్ృభాష త్రావేతే, వేరే ఏదైనా" 
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మంచి పుస్తకం  :     

పి ల్ లల్  పు స్ తక ం  -  పె ద్ దల్  పు స్ తక ం  

ఒక కుకక. దానికి ఆరు పిల్లల్ు. వాటికి స్వంత ఇల్ుల లేద్ు.

ఆ  కుకక  స్నేహితుడి  ద్గ్గరకు  వెళ్ళ,  "నా  పిల్లల్ు  పెద్దయ్యే  దాకా  ఇంట్ల  
ఆశ్రయం ఇస్తవా?" అనడిగింద.

స్నేహితుడు ఆశ్రయం ఇచ్చాడు.

పిల్లల్ు పెరిగి బాగా పెద్దయ్యేయ.

"నీ పిల్లల్ు పెద్దయ్యేయ గ్దా, ఇంక ఇల్ుల ఖాళీ చేస్తవా?" అనడిగాడు స్నేహితుడు.

కుకక,  దాని  పిల్లల్ూ  వరస్గా  నిల్బడి  పళ్ళుళ  బయట  పెటిటి  "ఇల్ుల  ఖాళీ  చేస్తం,  నువ్వ  ఖాళీ  
చేయంచగ్లిగిత!" అనానేయ.

ఈ కథ, కాకికి దాహం వేస్ కథ, పుల్లటి దారక్షపళ్ళళ కథ, రెండు కుండల్ కథ, తోడేల్ు పిల్లనగ్రవ 
కథ- ఇంకా తెలిసినవ, తెలీనివ ఓ తొంభైకి  పైెగా కథల్ు ఉనానేయ "పిల్లల్ పుస్తకం.." పుస్తకంల.

ఒక  రేగ్ుపండు  తిననే  పిల్లల్ు  ఇంకో  రేగ్ుపండు  తింటారట.  ఒక  కథ  చదవన  పిల్లల్ు  ఇంకో  కథ 
చద్ువ్తారట. నిజంగా నిజం అనిపిస్ుతంద ఈ పుస్తకం చద్వటం మొద్ల్ు పెటాటిక.

జనాల్  నోళ్ళలల  నానుతుననే  ఈ  కథలినే  స్కరించి,  చిననే  పిల్లల్కు  కూడా  అరథం  అయ్యేల, 

మామూల్ు పదాలినే ఉపయోగిస్ూత చ్ల చకకగా తిరగ్ రాస్రు,  స్కం నాగ్రాజు గారు.  

పిల్లకాయల్ూ, పెదదతుతల్ూ అంద్రూ చద్వాలిసిన పుస్తకం ఇద- అంద్ుకే అటాల పేరు పెటాటిరట!

పి ల్ లల్  పు స్ తక ం  -   పె ద్ దల్  పు స్ తక ం  
అభినవ పరచురణల్ు, తిరుపతి.

132 పేజీల్ు, వెల్ 100 రూపాయల్ు.


